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Бачка Паланка
18. септембар 2020. године

О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А
SLU@BENI LIST

202

На основу члана 48. и 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007, 34/2010 
– Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020-I, 
12/2020-II и 68/2020), Скупштина општи-
не Бачка Паланка је на својој 3. седници, 
дана 18. септембра 2020. доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  потврђивању  мандата 

одборника  Скупштине општине 
Бачка Паланка 

I

Потврђује се мандат одборника 
Скупштине општине Бачка Паланка са 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-
ЗА НАШУ ДЕЦУ  и то:

ЂУРИЋ МИЛОРАДУ, рођен 2.  06. 
1966.  године из Бачке Паланке   улица 
Војводе Живојина Мишића број 33.

Мандат одборника почиње даном 
потврђивања и траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат.

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

II

О  б  р  а з  л  о  ж  е  њ  е

Чланом 48, 49. и 56.  Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010 
– Одлука УС РС и 54/2011), је прописано 
да кад одборнику престане мандат пре 
истека времена на које је изабран, ман-
дат припада подносиоцу изборне листе 
са чије листе је био изабран одборник ко-
ме је престао мандат. 

О потврђивању мандата новог 
одборника одлучује Скупштина општи-
не  на  седници, а мандат новог одбор-
ника траје до истека мандата одборника 
коме је престао мандат.

Како је, Шушница Браниславу 
са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, престао ман-
дат одборника у Скупштини општине 
Бачка Паланка пре истека времена на 
које је изабран, због избора на функцију 
председника Општине, Општинска из-
борна комисија Бачка  Паланка додели-
ла је мандат и издала уверења о избору 
за одборника Ђурић Милораду, те је у 
складу са изнетим одлучено као у изре-
ци овог решења.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења  може се изјавити 
жалба Управном суду у Београду у року 
од 48 часова од дана доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-46/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

203

На основу члана 48. и 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007, 34/2010 
– Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020-I, 
12/2020-II и 68/2020), Скупштина општи-
не Бачка Паланка је на својој 3. седници, 
дана 18. септембра 2020. доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  потврђивању  мандата 

одборника  Скупштине општине 
Бачка Паланка 

I

Потврђује се мандат одборника 
Скупштине општине Бачка Паланка са 
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-
ЗА НАШУ ДЕЦУ  и то:

САВЧИЋ ВЛАДИМИРУ, рођен 
2.01.1982. године, из Нове Гајдобре улица 
Пролетерска број 33.

Мандат одборника почиње даном 
потврђивања и траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат.

II

1. Ово Решење објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка 
Паланка“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Чланом 48, 49. и 56.  Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010 
– Одлука УС РС и 54/2011), је прописано 
да кад одборнику престане мандат пре 
истека времена на које је изабран, ман-
дат припада подносиоцу изборне листе 
са чије листе је био изабран одборник ко-
ме је престао мандат. 

О потврђивању мандата новог 
одборника одлучује Скупштина општи-
не  на  седници, а мандат новог одбор-
ника траје до истека мандата одборника 
коме је престао мандат.

Како је Лачански Мити, са  Избор-
не листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА 
НАШУ ДЕЦУ, престао мандат одборни-
ка у Скупштини општине Бачка Палан-
ка пре истека времена на које је изабран, 
због избора на функцију заменика пред-
седника Општине, Општинска избор-
на комисија Бачка  Паланка доделила 
је мандат и издала уверења о избору за 
одборника Савчић Владимиру, те је у 
складу са изнетим одлучено као у изре-
ци овог решења.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења  може се изјавити 
жалба Управном суду у Београду у року 
од 48 часова од дана доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-49/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о ло-
калним иборима („Службени гласник Ре-
публике Србије“, број 129/2007 и 34/2010- 
Одлука УС и 54/2011, 12/2020-I,12/2020-II 
и 68/2020) Скупштина општине Бачка 
Паланка је на својој 3. седници  одржаној 
дана 18. ептембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата 
одборника Скупштине општине     

Бачка Паланка

I

Утврђује се престанак мандата 
одборника Скупштине општине Бачка 
Паланка, Латковић Горану са Изборне 
листе ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена Ср-
бија (ЈС)- Драган Марковић Палма“, пре 
истека времена на које је изабран, због 
подношења писане оставке на мандат 
одборника, дана  8. септембра 2020. го-
дине

II

Oво Решење објавити у “Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог 
решења је члан 46. став 1. тачка 1. За-
кона о  локалним изборима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007 и 34/2010- Одлука УС и 54/2011, 
12/2020-I,12/2020-II и 68/2020),  којим је 
регулисано да одборнику престаје ман-
дат пре истека времена на које је изабран 
подношењем оставке.

Чланом 46. Закона о  локалним из-
борима је прописано да се о оставци коју 

је одборник поднео између две седнице, 
скупштина одлучује на првој  наредној 
седници, те је потребно да Скупштина 
општине Бачка Паланка донесе решење 
о престанку мандaта одборника, који је 
дана 8. септембра 2020. године, поднео 
оверену писану изјаву, оставку на ман-
дат одборника у Скупштини општине 
Бачка Паланка, из личних разлога.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења може се поднети 
жалба Управном суду у Београду у року 
од 48 часова од дана доношења решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-48 /2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

205

На основу члана 48. и 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007, 34/2010 
– Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020-I, 
12/2020-II и 68/2020), Скупштина општи-
не Бачка Паланка је на својој 3. седници, 
дана 18. септембра 2020. доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  потврђивању  мандата 

одборника  Скупштине општине 
Бачка Паланка 

I

Потврђује се мандат одборни-
ка Скупштине општине Бачка Па-
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ланка са Изборне листе ИВИЦА ДА-
ЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије 
(СПС),Јединствена Србија (ЈС)- Драган 
Марковић Палма“ и то:

ВУЈИЧИЋ ЂОРЂУ рођен 
19.07.1980. године, из Бачке Паланке, 
улица Савска број 16.

Мандат одборника почиње даном 
потврђивања и траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат.

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Чланом 48, 49. и 56.  Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010 
– Одлука УС РС и 54/2011, 12/2020-I, 
12/2020-II и 68/2020), је прописано да кад 
одборнику престане мандат пре истека 
времена на које је изабран, мандат при-
пада подносиоцу изборне листе са чије 
листе је био изабран одборник коме је 
престао мандат. 

О потврђивању мандата новог 
одборника одлучује Скупштина општи-
не  на  седници, а мандат новог одбор-
ника траје до истека мандата одборника 
коме је престао мандат.

Како је Латковић Горану, са 
Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - 
„Социјалистичка партија Србије 
(СПС),Јединствена Србија (ЈС)- Дра-
ган Марковић Палма“  престао ман-
дат одборника у Скупштини општине 
Бачка Паланка пре истека времена на 
које је изабран, због подношења остав-
ке, Општинска изборна комисија Бачка  
Паланка доделила је мандат и издала 
уверењe о избору за одборника Вујичић 
Ђорђу, те је у складу са изнетим одлуче-
но као у изреци овог решења.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења  може се изјавити 
жалба Управном суду у Београду у року 
од 48 часова од дана доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-47/2020
18. септембра 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

206

На основу члана 2. став  1. и 4. За-
кона о  правобранилаштву („Сл.гласник  
РС“, број 55/2014), члана 40. став 1. тачка 
6. и 15., члана  60. став 1. тачка 2. и члана 
87. Статута („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“,  број 9/2019), Скупшти-
на Општине на својој 3. седници одржа-
ној дана 18. септембра 2020. године, до-
нела је 

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке 
о правобранилаштву Општине 

Бачка Паланка

Члан  1.

У Одлуци о правобранилаштву 
Општине Бачка Паланка  („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
36/14,  у даљем тексту: Одлука) члан 24. 
став 1. мења се и гласи :

„За Правобраниоца Oпштине 
може бити постављено лице које је др-
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жављанин Републике Србије и које ис-
пуњава опште услове за заснивање рад-
ног односа у државним органима, које 
је дипломирани правник са положеним 
правосудним испитом и има најмање 3 
године радног искуства у правној струци 
после положеног правосудног испита и 
достојан је правобранилачке функције“.

Члан 2.

Члан 25. Одлуке мења се и гласи:

„Правобраниоца Општине поста-
вља Скупштина општине Бачка Палан-
ка на образложен предлог председника 
Општине.“

Члан  3.

Члан 26. мења се  и гласи:

„Одлуку о разрешењу са функције 
пре истека мандата Правобраниоца доно-
си Скупштина општине Бачка Паланка 
на образложен предлог Одбора за избор 
и именовање  Скупштине општине  на-
кон спроведеног поступка за утврђивање 
разлога за разрешење од стране Одбора 
и изјашњења Правобраниоца у том пос-
тупку о разлозима за разрешење.“

Члан 4.

Члан 27. став 2. мења се и гласи:

„Одредбе ове Одлуке које се од-
носе на Правобраниоца општине, при-
мењују се и на заменика Правобраниоца, 
изузев што је за заменика потребно да 
кандидат има положен правосудни ис-
пит и најмање три године радног иску-
ства у правној струци.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана  објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-7-2/2020
18. септембра 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

207

На основу члана 32. став 1. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 
- други закон и 47/2018) и члана 40. став 
1. тачка 6. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 3. сед-
ници, одржаној дана 18. септембра 2020. 
године, донела је

О Д Л У К У
о измени Одлуке о начину 

обављања функција у органима 
Општине и Општинском јавном 

правобранилаштву

Члан 1.

У Одлуци о начину обављања 
функција у органима Општине и 
Општинском јавном правобранилаштву 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 20/2008 и 2/2010) у члану 4. став 
1, иза тачке 3, додаје се тачка 4. која гла-
си: „заменик председника Скупштине 
општине,“, а остале тачке мењају нуме-
рацију за један. 
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наред-

ног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-50/2020
18. септембра 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

208

На основу члана 46. став 1. За-
кона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исп., 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлу-
ка УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлу-
ка УС,132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 9. став 
1. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гла-
сник Републике Србије“, бр. 135/2004 и 
88/2010), члана 32. став 1. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гла-
сник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. 
став 1. тачка 5. Статута општине Бачка 
Паланка („Службени лист општине Ба-
чка Паланка“, број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка, по прибавље-
ном мишљењу Комисије за планове, на 
3. седници, одржаној 18. септембра 2020. 
године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 
ПИВНИЦЕ

Члан 1.

Приступа се изради Планa гене-
ралне регулације насеља Пивнице (у 
даљем тексту: План).

Члан 2.

Опис прелиминарне границе 
обухвата Плана: 

Почетна тачка описа границе 
грађевинског реона је тачка бр.1,постојећа 
међна камена белега бр.87, којасе налази 
на тромеђи пољског пута, парцеле 1033 и 
6836 и парцеле 4172.

Од тачке бр.1 граница грађевин-
ског реона у правцу истока пресеца-
пољски пут, парцела 1033 и прати север-
ну међу парцеле 1032 до тачке бр.2,која се 
налази на тромеђи пољског пута,парцела 
6842 и парцела 1032 и 4173/2,постојећа 
међна камена белега бр.88.

Од тромеђе граница у правцују-
га прати источну међу парцеле 1032до 
тачке бр.3, која се налази на тромеђи-
пољског пута, парцеле 6842 и 1031 и пар-
целе 1032, постојећа међна камена  беле-
габр.89. Одавде граница у правцу истока 
пресеца пољски пут, парцела 1031 ипрати 
јужну међу пољског пута, парцела6850/1 
и пресецајући пут, парцела 1010долази 
до тачке бр.4, која се налази натромеђи 
пута, парцела 1010 и парцела1006 и 4210, 
постојећа међна камена белега бр.90. Од 
тачке бр.4 граница наставља управцу 
истока пратећи јужну међу парцела 
4210,4211, 4221до тачке Акоја се налази 
на удаљености од 155м од тачке 4. Од 
тачке А граница наставља у правцу се-
вера пресецајући парцелу некатегориса-
ног пута број 4221 све до тачке Б која се 
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налази на тромеђи к.п. број 4221, 4215 и 
4216. Од тачке Б граница наставља ка се-
веру пратећи западну међу к.п. број 4216 
до тачке Ц која се налази на тромеђи к.п. 
број 4215, 4216 и 6850/2. Од тачке Ц грани-
ца скреће ка истоку пратећи јужну међу 
к.п. некатегорисаног пута број 6850/2 све 
до тачке Д која се налази на тромеђи к.п. 
број 6850/2, 4222 и 4223. Од тачке Д гра-
ница скреће у правцу југа пратећи источ-
ну границу к.п. број 4222 све до тачке Е 
која се налази на четворомеђи к.п. број 
4222, 4225, 999 и 998. Од тачке Е граница 
скреће у правцу истока пратећи северне 
међе к.п број 998,  990, 989, 988, 987, 986 
и 985 до тачке бр.5, која сеналази на чет-
воромеђи парцела 983/3,985, 4231 и 4231, 
постојећа међна каменабелега бр.91. Од 
четворомеђе граница настављау правцу 
истока и прати јужну међу парцела 4232, 
4233, 4234, 4235, 4236, 4237,4238, 4239, 
4240, 4241, 4242, 4243, 244,4245, 4246, 
4247, 4248, 4249, 4250, 4251,4252, 4253, 
4254, 4255, 4256, 4257, 4258,4259, 4260 и 
4261, до тачке бр.6, која сеналази на чет-
воромеђи парцела 940, 941,944 и 4261, 
постојећа међна камена белега бр.92. 
Одавде граница мења правац касеверу и 
прати западну међу парцела 941,939 и 938 
до тачке бр.7, која се налази натромеђи 
улице, парцела 7 и парцела 938и 4262, 
постојећа међна камена белегабр.93. Од 
тачке бр.7 граница дужиномод цца 82m 
у правцу запада прати јужнумеђу ули-
це Црепара, парцела 7 до тачкебр.8, која 
се налази на тромеђи парцела7, 4256 и 
6850/2, постојећа међна каменабелега 
бр.94. Од тромеђе, граница у правцу се-
вера пресеца пољски пут и са западне ис-
еверне стране прати међу баре, парцела6 
до тачке бр.9, која се налази на тромеђи-
баре и парцела 2 и 4266, постојећа међна-
камена белега бр.96.

Од тачке бр.9 гарница у правцуис-
тока прати северну међу парцела 2-4до та-
чке бр.10, која се налази на тромеђиУлице 
Јована Поповића, парцела 2730 ипарцела 

4 и 4263, постојећа међна каменабелега 
бр.2. Одавде граница у правцу истока пре-
сеца улицу и прати северну међупољског 
пута, парцела 27 до тачке бр.11,која се на-
лази на тромеђи пољских путева,  парце-
ле 27 и 4837 и парцеле 32,постојећа међна 
камена белега бр.4. Од тачке бр.11 грани-
ца у правцусевера прати западну међу 
парцеле 32 до тачке бр.12, која се налази 
на тромеђипољског пута, парцела 6852 и 
парцела 32 и 4387, постојећа међна каме-
на белега бр. 5.

Одавде граница у правцу истока-
прати јужну међу пољског пута, парце-
ла6852 до тачке бр.13, која се налази на 
тромеђи путева, парцеле 6852 и 48 и пар-
целе43, постојећа међна камена белега 
бр.6. Од тачке бр.13 граница у правцусе-
вера пресеца пољски пут и прати источ-
ну међу парцеле 4420 до тачке бр.14,која 
се налази на тромеђи парцела 50,4420 и 
4421, постојећа међна камена белега бр.7.  
Одавде граница у правцу југоистока пра-
ти северну међу парцела 50, 52,54, 55/1 
и 55/2 до тачке бр.15, која се налази на 
четворомеђи пута, парцеле 2732и 6788 и 
парцела 55/2 и 4424/2, постојећамеђна ка-
мена белега бр.8. Овде граница пресеца 
пут до тачке бр.16, која се налази на тро-
међи путаи парцела 56 и 4430, постојећа 
међна камена белега бр.9. Од тачке бр.16 
граница у правцуистока прати северну 
међу парцеле 56до тачке бр.17, која се на-
лази на тромеђипарцела 56, 4430 и 4431, 
постојећа међнакамена белега бр.10. Ов-
де граница мења правац ка југуи прати 
источну међу парцела 56, 57, 58,59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67 и 68, 70 и 72до та-
чке бр.18, која се налази на четворомеђи 
парцела 72, 89, 91 и 4445, постојећамеђ-
на камена белега бр.18. Одавде граница 
у правцу истокапрати јужну међу парце-
ла 4445 и 4447до тачке бр.19, која се на-
лази на тромеђипарцела 160, 161 и 4447, 
постојећа међнакамена белега бр.12. Од 
тачке бр.19 граница у правцусевера пра-
ти западну међу парцела 161,162, 163, 
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164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,171 и 172 
до тачке бр.20, која се налази на тромеђи 
парцела 172, 4432 и 4433,постојећа међна 
камена белега бр.13.

Од тромеђе граница у правцу ис-
тока прати северну међу парцеле 172 ип-
ресецајући пут, парцела 2735 долазидо 
тачке бр.21, која се налази на тромеђи-
пута и парцела 173/2 и 4448, постојећа-
међна камена белега бр.15. Одавде гра-
ница наставља у истомправцу и прати 
северну међу парцела173/2 и 174 до тачке 
бр.22, која се налази на тромеђи парцела 
174, 4449 и 4450,постојећа међна камена 
белега бр.16. Од тачке бр.22 граница у 
правцујуга прати источну међу парцеле 
174 ипресецајући пољски пут, парцела 
6879долази до тачке бр.23, која се нала-
зи намеђи пута и парцеле 4463, постојећа 
међна камена белега бр.17.

Одавде граница у правцу ју-
га прати западну међу парцеле 4463 до 
тачкебр.24, која се налази на тромеђи 
парцела190, 192 и 4463, постојећа међна 
каменабелега бр.19. Од тачке бр.24 гра-
ница управцу истока прати северну међу 
парцела 192 и 201 до тачке бр.25, која се 
налази на тромеђи парцела 201, 202 и 
4461,постојећа међна камена белега бр.21. 
Одавде граница у правцу истокапрати 
северну међу парцела 202, 204, 205, 206, 
208, 209, 201 и 211 до тачке бр.26, која-
се налази на тромеђи парцела 211, 4456 
и пољског пута, парцела 6878, постојећа-
међна камена белега бр.22. Овде граница 
мења правац и кајугу прати источну међу 
парцеле 211 ипресецајући пут, парцела 
2734 долазидо тачке бр.27, која се нала-
зи на тромеђипута и парцела 219 и 4481, 
постојећа међна камена белега бр.24. Од 
тачке бр.27 граница у правцујуга прати 
источну међу парцеле 219 дотачке бр.28, 
која се налази на тромеђипарцела 219, 
4480 и 4481, постојећа међнакамена беле-
га бр.25. Од тромеђе граница скреће уп-
равцу југозапада и прати јужну међупар-
цела 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,226, 

227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,235 и 
236 до тачке бр.29, која се налазина тро-
међи парцела 236, 239 и 4464/1,постојећа 
међна камена белега бр.26. Одавде гра-
ница у правцу југоистока прати западну 
међу парцеле 4464/1,пресеца пут, пар-
цела 248 и даље ка југоистоку прати за-
падну међу парцела4582 и 4583 до тачке 
бр.30, која се налази на тромеђи парцела 
271, 272 и 4583,постојећа међна камена 
белега бр.28. Од тачке бр.30 граница у 
правцусевероистока прати северну међу 
парцела 272, 273, 275, 277, 279, 280 и 281 
до тачке бр.31, која се налази на четво-
ромеђипарцела 281, 282, 4574 и 4575. Од 
четворомеђе граница у правцујугоис-
тока прати источну међу парцеле282 до 
тачке бр.32, која се налази на тромеђи 
Штефаникове улице, парцела 2737и пар-
цела 281 и 282. Одавде граница дужи-
ном од цца102m у правцу истока прати 
севернумеђу улице до тачке бр.33, која 
се налазина међи улице и парцеле 287. 
Овде граница у правцу југа пресеца ули-
цу и западном међом парцеле 293долази 
до тачке бр.34, која се налази натромеђи 
канала, парцела 6763 и парцела293 и 295, 
постојећа међна камена белегабр.32. Од 
тромеђе граница у правцу југоистока 
прати западну међу пољскогпута, парце-
ла 6885 до тачке бр.35, која сеналази на 
тромеђи пољских путева, парцеле 6885 и 
6888 и парцеле 295, постојећамеђна каме-
на белега бр.33.

Од тачке бр.35 граница у правцују-
гозапада прати јужну међу парцела295 и 
1911 до тачке бр.36, која се налази на тро-
међи парцела 1911, 1914 и 4621,постојећа 
међна камена белега бр.37. Одавде гра-
ница у правцу југа прати западну међу 
парцеле 4621 до тачкебр.37, која се нала-
зи на тромеђи парцела1915, 4621 и 4622, 
постојећа међна каменабелега бр.40. 
Од тачке бр.37 граница у правцузапада 
прати јужну међу парцеле 1915 до тачке 
бр.38, која се налази на тромеђипарцела 
1915, 1916 и 4622, постојећа међна каме-
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на белега бр.41. Одавде граница у правцу 
југа прати источну међу парцеле 1916 
до тачкебр.39, која се налази на тромеђи 
парцела1918, 1919 и 4623, постојећа међна 
каменабелега бр.42. Од тромеђе, грани-
ца у правцу истока прати северну међу 
парцела 1919 и1920, пресеца пут, парце-
ла 6895 и његовом јужном међом долази 
до тачке бр.40,која се налази на тромеђи 
пута и парцела1930 и 1931/2, постојећа 
међна камена белега бр.45. Одавде гра-
ница у правцу југоистока прати север-
ну међу парцела 1931/2,1932 - 1939/1 до 
тачке бр.41, која се налази на четворо-
међи парцела 1939/1, 1939/2,4766 и 4767. 
Од тачке бр.41 граница у правцујугоис-
тока прати источну међу парцеле1939/1 
до тачке бр.42, која се налази натромеђи 
регионалног пута Р-104, парцела6785 и 
парцела 1939/1 и 1939/2, постојећамеђна 
камена белега бр.48.

Овде граница пресеца регио-
нални пут до тачке бр.43, која се нала-
зи намеђи регионалног пута и парцеле 
4800,постојећа међна камена белега бр.49. 
Одавде граница у правцу западапрати 
јужну међу пута до тачке бр.44,која се 
налази на тромеђи пута и парцела 1941/1 
и 4795, постојећа међна каменабелега 
бр.50. Од тачке бр.44 граница у правцују-
га прати источну међу парцеле 1941/1до 
тачке бр.45, која се налази на тромеђипар-
цела 1941/1, 4794 и 4795, постојећамеђна 
камена белега бр.51. Одавде граница у 
правцу западапрати јужну међу парцела 
1941/1, 1941/2,1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 
1949 - 1951,1953 - 1960, 1962 и долази до 
тачке бр.46,која се налази на тромеђи 
парцела 1962,1964 и 4776, постојећа међ-
на камена белега бр.52. Од тромеђе гра-
ница у правцу југапрати источну међу 
парцеле1964 до тачкебр.47, која се налази 
на тромеђи пољскогпута, парцела 6904 и 
парцела 1964 и 4766,постојећа међна ка-
мена белега бр.53. Овде граница скреће 
у правцу запада и прати северну међу 
пољског пута,парцела 6904 и пресецајући 

пољски пут,парцела 6903 долази до тачке 
бр.48, којасе налази на четворомеђи пу-
тева, парцеле 1988, 6903 и 6909 и парце-
ле 2682,постојећа међна камена белега 
бр.55. Од тачке бр.48 граница у правцу-
запада прати северну међу пољског 
пута,парцела 6909 до тачке бр.49, која 
се налази на четворомеђи пољског пута 
и парцела 2710, 2711 и 2725/1, постојећа 
међнакамена белега бр.56.

Овде граница мења правац и 
кајугу прати западну међу пољског 
пута,парцела 5027 до тачке бр.50, која се 
налази на тромеђи пољског пута и пар-
цела2728/2 и 5029/1, постојећа међна ка-
менабелега бр.57. Од тачке бр.50 граница 
у правцузапада прати северну међу пар-
целе5029/1 до тачке бр.51, која се налази 
натромеђи пута, парцела 6790 и парце-
ла2729 и 5029/1, постојећа међна камена 
белега бр.60. Овде граница пресеца пут 
до тачке бр.52, која се налази на тро-
међи пута,парцела 6790, канала, парце-
ла 6766 и парцеле 2680, постојећа међна 
камена белегабр.62. Од тромеђе граница 
у правцу севера прати источну међу ка-
нала, парцела6766 до тачке бр.53, која се 
налази на тромеђи канала, пољског пута, 
парцела 6976и парцеле 2696, постојећа 
међна каменабелега бр.65. Одавде гра-
ница наставља у правцусевера пратећи 
источну међу пољскогпута, парцела 6976 
и пресецајући канал,парцела 6776 долази 
до тачке бр.54, којасе налази на североис-
точној међи канала,парцела 6776 и пар-
целе 2669, постојећамеђна камена белега 
бр.68. Од тачке бр.54 граница у правцу-
запада прати северну међу канала, пар-
цела 6776 до тачке бр.55, која се налазина 
тромеђи канала, Парошког пута, парцела 
2616 и парцеле 2617, постојећа међнака-
мена белега бр.70.

Одавде граница у правцу југозапа-
да прати источну међу Парошког путадо 
тачке бр.56, која се налази на међи Па-
рошког пута и парцеле 5122, постојећа-
међна камена белега бр.72.
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Овде граница пресеца пут до 
тачкебр.57, која се налази на тромеђи 
Парошког пута и парцела 2615 и 5170, 
постојећамеђна камена белега бр.73. Од 
тачке бр.57 граница у правцусевера прати 
западну међу парцеле 2615до тачке бр.58, 
која се налази на тромеђипута, парцела 
6775 и парцела 2615 и 5170,постојећа међ-
на камена белега бр.74. Одавде граница 
мења правац и каистоку прати северну 
међу канала, парцела 6775 и пресецајући 
канал, арцела2612 долази до тачке бр.59, 
која се налазина тромеђи улице, парце-
ла 2751, каналаи парцеле 2611, постојећа 
међна каменабелега бр.76. Од тачке бр. 59 
граница у правцусевера прати источну 
међу канала, парцела 6775 до тачке бр.60, 
која се налазина тромеђи канала, пута, 
парцела 2561 ипарцеле 2560, постојећа 
међна камена белега бр.77. Одавде грани-
ца у правцу северозапада прати јужну и 
западну међу парцеле 2560 до тачке бр.61, 
која се налазина тромеђи пољског пута, 
парцела 6917,канала, парцела 6777 и пар-
целе 2560,постојећа међна камена белега 
бр.80. Од тачке бр.61 граница у правцу-
северозапада прати северну међу канала, 
парцела 6777 до тачке бр.62, која се нала-
зи на тромеђи канала, Улице економске, 
парцела 1079 и парцеле 4113, постојећа-
међна камена белега бр.84. Одавде гра-
ница у правцу северапрати западну међу 
улице, парцела 1079 до тачке бр.63, која 
се налази на тромеђиулице, регионалног 
пута Р-104, парцела 6786 и парцела 4120, 
постојећа међна камена белега бр.85. Ов-
де граница у правцу северапресеца реги-
онални пут и долази до тачке бр.64, која 
се налази на тромеђи регионалног пута, 
Улице економске, парцела1033 и парце-
ле 4172, постојећа међна камена белега 
бр.86. Од тачке бр.64 граница настављау 
правцу севера пратећи западну међуули-
це, парцела 1033 до тачке бр.1, којаје ујед-
но и почетна тачка описа границеграђе-
винског реона насеља Пивнице.

Ова Одлука садржи оквирну пре-
лиминарну границу планског подручја. 

Коначна граница планског подручја биће 
дефинисана  најкасније у фази израде 
Нацрта плана. Оквирна граница план-
ског подручја дата је у оквиру графичког 
прилога који је саставни део ове одлуке. 

Укупна површина грађевин-
скогреона насеља Пивнице износи цца 
425,98 ha.

Члан 3.

Основ за израду Плана је доку-
ментација вишег реда: Одлука о усагла-
шавању спроведеног поступка усвајања 
Просторног плана општине Бачка Палан-
ка са Законом о планирању и изградњи 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, бр. 25/2019). Израда Плана иницира-
на је од стране Oпштинског одељења за 
урбанизам и грађевинарство.

Члан 4.

Основни циљ израде Плана је ства-
рање услова за просторно уређење и из-
градњу подручја, израда прве урбанистич-
ке документације за насеље као предуслов 
за изградњу и уређење, дефинисање гра-
нице грађевинског подручја насеља, дефи-
нисање површина јавне намене, дефини-
сање зона и целина у складу са потребама 
становништва и плановима неопходним за 
развој насеља Пивнице, дефинисање пра-
вила уређења и правила грађења, дефи-
нисање траса и капацитета саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре.

Циљеви уређења и изградње на-
сеља Пивнице су: урбанизација насеља у 
складу са потребама, усклађивање пла-
нираних решења са ситуацијом на тере-
ну, дефинисање грађевинских парцела 
и приступних саобраћајница, стварање 
услова за инфраструктурно опремање 
насеља, дефинисање претежних намена 
површина, одређивање површина јавне 
намене, дефинисање траса, капацитета и 
прикључака на саобраћајну и комуналну 
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инфраструктуру, дефинисање правила 
уређења и правила грађења, заштита жи-
вотне средине и природних целина.

Члан 5.

У циљу израде Плана надлежни 
орган за послове државног премера и 
катастра уступа одговарајуће постојеће 
дигиталне подлоге, односно дигиталне 
податке, без накнаде.

Члан 6.

План обавезно садржи текстуални 
део, који се састоји из правила уређења и 
правила грађења, графички део и обавез-
не прилоге.

За дефинисање садржине Плана, 
графички део се израђује као карте у 
којима се представљају постојеће стање 
и планска решења одговарајућим црте-
жима и графичким симболима.

Члан 7.

Средства за израду Плана обезбе-
диће се у буџету Општине Бачка Палан-
ка.

Носилац израде Плана је Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општин-
ске управе Oпштине Бачка Паланка.

Израда Плана уступа се ЈП „Стан-
дард“ Бачка Паланка, Трг братства и је-
динства 36, Бачка Паланка. 

Рок за израду Нацрта Плана је 12 
(дванаест) месеци од дана прибављања 
одговарајућих дигиталних подлога, од-
носно дигиталних података

Члан 8.

После доношења Одлуке о изра-
ди Планa генералне регулације насеља 
Пивнице, а пре израде нацрта планског 
документа који подлеже стручној кон-

троли, носилац израде плана организује 
рани јавни увид.

Рани јавни увид оглашава се седам 
дана пре отпочињања увида, у средстви-
ма јавног информисања и у електронском 
облику на интернет страници  јединице 
локалне самоуправе и на интернет стра-
ници носиоца израде плана и траје 15 да-
на од дана оглашавања.

Излагање Плана на јавни увид ог-
лашава се у дневном листу и локалном 
листу и траје 30 дана од дана оглаша-
вања.

Јавни увид Плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Краља 
Петра I 16 у Бачкој Паланци и на интер-
нет страници Општине на адреси www.
backapalanka.rs.

Члан 9.

Саставни део ове одлуге је Ре-
шење које је донело Одељење за урбани-
зам и грађевинарство, Општинске упра-
ве Општине Бачка Паланка, под редним 
бројем IV-05-501-2-3/2020 од дана 7. маја 
2020. године, којим је утврђено да је за 
израду Плана генералне регулације на-
сеља Пивнице, потребно израдити Стра-
тешку процену утицаја плана на живот-
ну средину.

Члан 10.

План се ради потписивања, ове-
равања и архивирања израђује у 6 (шест) 
примерака у аналогном и 7 (седам) при-
мерака у дигиталном облику.

Све примерке Плана у аналогном 
облику пре оверавања потписује Об-
рађивач планског документа, одговор-
ни урбаниста који је руководио израдом 
Плана и овлашћено лице органа који је 
донео План.

Потписане примерке Плана у 
аналогном облику оверавају Обрађивач 
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планског документа, одговорни урба-
ниста који је руководио израдом Плана 
и овлашћено лице органа који је донео 
План.

1 (један) примерак донетог, пот-
писаног и овереног Плана у аналогном 
облику и 1 (један) примерак у дигитал-
ном облику чува се у архиви органа који 
је донео План.

2 (два) примерка донетог, потпи-
саног и овереног Плана у аналогном об-
лику и 2 (два) примерка у дигиталном 
облику чувају се у органу надлежном за 
спровођење Плана.

1 (један) примерак донетог, потпи-
саног и овереног Плана у аналогном об-
лику и 1 (један) примерак у дигиталном 
облику чува се у архиви МЗ Пивнице.

2 (два) примерка донетог, потпи-
саног и овереног Плана у аналогном об-
лику и 2 (два) примерка у дигиталном 
облику чувају се у ЈП „Стандард“, Бачка 
Паланка.

1 (један) примерак Плана у диги-
талном облику чува се у Централном ре-
гистру планских докумената.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-21/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

209

На основу члана 46. став 1. За-
кона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исп., 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлу-
ка УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлу-
ка УС,132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 9. став 
1. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гла-
сник Републике Србије“, бр. 135/2004 и 
88/2010), члана 32. став 1. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гла-
сник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. 
став 1. тачка 5. Статута општине Бачка 
Паланка („Службени лист општине Ба-
чка Паланка“, број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка, по прибавље-
ном мишљењу Комисије за планове, на 
3. седници, одржаној 18. септембра 2020. 
године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА ОБРОВАЦ

Члан 1.

Приступа се изради Планa ге-
нералне регулације насеља Обровац (у 
даљем тексту: План).

Члан 2.

Опис прелиминарне границе 
обухвата Плана:

Почетна тачка описа прелиминар-
ног обухвата Плана генералне регулације 
насеља Обровац је тачка 1, која се нала-
зи на северној међи парцеле 1 и пољског 
пута, парцела 3599.  Од тачке 1 граница 
у правцу југоистока прати северну међу 
парцеле 1 до тачке 2, која се налази на 
четворомеђи локалног пута Обровац-
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Силбаш, парцеле 1725 и 3537, пољског 
пута, парцела 3598 и парцеле 1. Од чет-
воромеђе граница пресеца локални пут и 
долази до тачке 3, која се налази на тро-
међи локалног пута Обровац  - Силбаш, 
парцеле 1725 и 3537 и парцеле 2. Од тачке 
3 граница у правцу североистока прати 
источну међу локалног пута Обровац – 
Силбаш, парцеле 3537 до тачке 4, која се 
налази на тромеђи локалног пута, парце-
ла 3537, пута, парцела 1727 и парцеле 2107. 
Од тромеђе граница у правцу југоистока 
прати јужну међу парцеле 2107 до тачке 
5, која се налази на тромеђи путева, пар-
целе 1727 и 3588 и парцеле 2107. Од тачке 
5 граница наставља у правцу југозапада 
и прати источну међу пута, парцела 1727 
до тачке 6, која се налази на тромеђи пу-
та, парцела 1727 до тачке 6, која се на-
лази на тромеђи путева, парцела 1727, 
3589 и парцеле 794. Од тромеђе граница 
у правцу југоистока прати јужну међу 
пољског пута, парцела 3589 до тачке 7, 
која се налази на источној међи парцеле 
802 и пољског пута, парцела 3589. Од та-
чке 7 граница наставља у правцу југа и 
прати западну међу парцела 3589, 2047 
– 2056 до тачке 8, која се налази на тро-
међи парцела 816, 827 и 2056. Од тромеђе 
граница наставља у правцу истока и пра-
тећи северну међу парцела 827, 828, 830, 
831, 832, 833, 834 и 836 долази до тачке 9, 
која се налази на четворомеђи Крајишке 
улице, парцела 1735, канал, парцела 3521, 
пољског пута, парцела 3589 и парцеле 
836. Од тачке 9, граница пресеца улицу 
и долази до тачке 10, која се налази на 
тромеђи улице, пољског пута, парцела 
3577 и парцеле 837. Од тромеђе граница 
наставља у правцу југа и прати запад-
ну међу пољског пута, парцела 3579 до 
тачке 11, која се налази на тромеђи пу-
тева, парцеле 3579, 842 и парцеле 840/1. 
Од тачке 11 граница наставља у правцу 
југа и прати источну међу пута, парцела 
842 и пресецајући Бачку улицу, парцела 
1630, долази до тачке 12, која се налази 
на тромеђи Бачке улице, парцеле 1630, 

3648 и парцеле 3053. Од тромеђе граница 
наставља у правцу запада и прати јужну 
међу Бачке улице, а затим у правцу југа 
прати источну међу пута, парцела 1631 и 
Дунавске улице, парцела 1648, до тачке 
13, која се налази на тромеђи Дунавске 
улице, парцела 1648, пута, парцела 1716 и 
парцеле 3036. Од тачке 13 граница наста-
вља у правцу југа и прати источну међу 
пута, парцела 1716, до тачке 14, која се 
налази на тромеђи пута и парцела 1717 
и 3313. Од тромеђе граница наставља у 
правцу југозапада и обухватајући парце-
ле 1717 – 1723 и пратећи источну међу пу-
та, парцела 1716 долази до тачке 15, која 
се налази на четворомеђи државног пута, 
парцеле 3539 и 1728/1, пољског пута, пар-
цела 3655 и пута, парцела 1716. Од тачке 
15 граница у правцу запада пресеца др-
жавни пут и долази до тачке 16, која се 
налази на тромеђи државног пута, пар-
целе 3539 и 1728/1 и пољског пута, пар-
цела 3656. Од тромеђе граница у правцу 
севера прати западну међу државног пу-
та, парцела 1728/1 до тачке 17, на четво-
ромежи државног пута, парцела 1728/1, 
пута, парцела 3645 и парцела 1685/1 и 
1685/2. Од тачке 17 граница у правцу ју-
гозапада прати северну међу пута, пар-
цела 3645 до тачке 18, на тромеђи путе-
ва, парцеле 3645 и 3031 и парцеле 1685/2. 
Од тромеђе граница наставља у правцу 
севера и пратећи источну међу путева, 
парцеле 3031 и 3032 долази до тачке 19, 
која се налази на тромеђи пута, парцела 
3032 и парцела 1679 и 1680. Од тачке 19 
граница наставља у правцу запада и пра-
тећи јужну међу парцела 1655, 1474, 1473 
и 1472, долази до тачке 20, која се налази 
на тромеђи пољског пута, парцела 3640 и 
парцела 1471 и 2963. Од тромеђе граница 
наставља у правцу северозапада, пратећи 
западну међу парцеле 1471 и пута, парце-
ла 1442, долази до тачке 21, која се нала-
зи на четворомеђи пута, парцеле 1442 и 
3642 и парцела 1434 и 2961. Од тачке 21 
граница наставља у правцу северозапа-
да и пратећи северну међу парцеле 2961 



1222 страна - Броj 23/2020        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       18. септембар 2020. године

долази до тачке 22, на тромеђи пољског 
пута, парцела 3641 и парцела 1428 и 2961. 
Од тромеђе граница у правцу севера пра-
ти источну међу пољског пута, парцела 
3641 и источну међу железничке пруге, 
парцела 3534 и долази до тачке 23, која се 
налази на четворомеђи железничке пру-
ге, парцеле 3534 и 1724/1, улице, парцела 
1736 и парцеле 1305/2. Од тачке 23 грани-
ца у правцу запада пресеца железничку 
пругу и долази до тачке 24, која се нала-
зи на тромеђи железничке пруге, парцеле 
3534 и 1724/1 и канала, парцела 3522.  Од 
тромеђе граница наставља у правцу се-
вера и пратећи западну међу железничке 
пруге,парцела 1724/1, 203, 202/2 и 202/1 
долази до тачке 25, која се налази на тро-
међи железничке пруге, пута, парцела 
3607 и парцеле 2471. Од тачке 25 граница 
у правцу североистока пресеца желез-
ничку пругу и пратећи севрну међу пар-
цела 1724/1, 203, 202/2 и 202/1 долази до 
тачке 26, која се налази на северној међи 
парцеле 202/1 са државним путем, пар-
цела 3538. Од тачке 26 граница у правцу 
севера пресеца државни пут и долази до 
тачке 27, која се налази на тромеђи др-
жавног пута, парцела 3538, пољског пу-
та, парцела 3598 и парцеле 2342. Од тачке 
27 граница према истоку прати северну 
међу државног пута до тачке 28, која се 
налази на четворомеђи државног пута, 
парцеле 3538 и 1728/1, пољског пута, пар-
цела 3601 и пареле 72. Од четворомеђе 
граница наставља у правцу севера и 
прати источну међу пољског пута, пар-
цела 3601 и пресецајући пут долази до 
зачке 29, која се налази на тромеђи пута, 
парцеле 66 и 3600 и парцеле 1. Од тачке 
29 граница наставља у правцу севера и 
прати западну међу парцеле 1 до тачке 
1, почетне тачке описа прелиминарног 
обухвата Плана. 

Ова Одлука садржи оквирну пре-
лиминарну границу планског подручја. 
Коначна граница планског подручја биће 
дефинисана  најкасније у фази израде 

Нацрта плана. Оквирна граница 
планског подручја дата је у оквиру гра-
фичког прилога који је саставни део ове 
одлуке.

Укупна површина у прелиминар-
ном обухвату Плана је cca 235,33 ha.

Члан 3.

Основ за израду Плана је доку-
ментација вишег реда: Одлука о усагла-
шавању спроведеног поступка усвајања 
Просторног плана општине Бачка Палан-
ка са Законом о планирању и изградњи 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, бр. 25/2019). Израда Плана иницира-
на је од стране Oпштинског одељења за 
урбанизам и грађевинарство.

Члан 4.

Основни циљ израде Плана је 
стварање услова за просторно уређење 
и изградњу подручја, израда прве урба-
нистичке документације за насеље као 
предуслов за изградњу и уређење, дефи-
нисање границе грађевинског подручја 
насеља, дефинисање површина јавне на-
мене, дефинисање зона и целина у складу 
са потребама становништва и плановима 
неопходним за развој насеља Обровац, 
дефинисање правила уређења и правила 
грађења, дефинисање траса и капацитета 
саобраћајне и комуналне инфраструкту-
ре.

Циљеви уређења и изградње на-
сеља Обровац су: урбанизација насеља у 
складу са потребама, усклађивање пла-
нираних решења са ситуацијом на тере-
ну, дефинисање грађевинских парцела 
и приступних саобраћајница, стварање 
услова за инфраструктурно опремање 
насеља, дефинисање претежних намена 
површина, одређивање површина јавне 
намене, дефинисање траса, капацитета и 
прикључака на саобраћајну и комуналну 
инфраструктуру, дефинисање правила 
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уређења и правила грађења, заштита жи-
вотне средине и природних целина.

Члан 5.

У циљу израде Плана надлежни 
орган за послове државног премера и 
катастра уступа одговарајуће постојеће 
дигиталне подлоге, односно дигиталне 
податке, без накнаде.

Члан 6.

План обавезно садржи текстуални 
део, који се састоји из правила уређења и 
правила грађења, графички део и обавез-
не прилоге.

За дефинисање садржине Плана, 
графички део се израђује као карте у 
којима се представљају постојеће стање 
и планска решења одговарајућим црте-
жима и графичким симболима.

Члан 7.

Средства за израду Плана обезбе-
диће се у буџету Општине Бачка Палан-
ка.

Носилац израде Плана је Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општин-
ске управе Oпштине Бачка Паланка.

Израда Плана уступа се ЈП „Стан-
дард“ Бачка Паланка, Трг братства и је-
динства 36, Бачка Паланка. 

Рок за израду Нацрта Плана је 12 
(дванаест) месеци од дана прибављања 
одговарајућих дигиталних подлога, од-
носно дигиталних података.

Члан 8.

После доношења Одлуке о изра-
ди Планa генералне регулације насеља 
Пивнице, а пре израде нацрта планског 
документа који подлеже стручној кон-
троли, носилац израде плана организује 
рани јавни увид.

Рани јавни увид оглашава се седам 
дана пре отпочињања увида, у средстви-
ма јавног информисања и у електронском 
облику на интернет страници  јединице 
локалне самоуправе и на интернет стра-
ници носиоца израде плана и траје 15 да-
на од дана оглашавања.

Излагање Плана на јавни увид ог-
лашава се у дневном листу и локалном 
листу и траје 30 дана од дана оглаша-
вања.

Јавни увид Плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Краља 
Петра I 16 у Бачкој Паланци и на интер-
нет страници Општине на адреси www.
backapalanka.rs.

Члан 9.

Саставни део ове одлуге је Ре-
шење које је донело Одељење за урбани-
зам и грађевинарство, Општинске упра-
ве Општине Бачка Паланка, под редним 
бројем IV-05-501-2-2/2020 од дана 7. маја 
2020. године, којим је утврђено да је за 
израду Плана генералне регулације на-
сеља Обровац, потребно израдити Стра-
тешку процену утицаја плана на живот-
ну средину.

Члан 10.

План се ради потписивања, ове-
равања и архивирања израђује у 6 (шест) 
примерака у аналогном и 7 (седам) при-
мерака у дигиталном облику.

Све примерке Плана у аналогном 
облику пре оверавања потписује Об-
рађивач планског документа, одговор-
ни урбаниста који је руководио израдом 
Плана и овлашћено лице органа који је 
донео План.

Потписане примерке Плана у 
аналогном облику оверавају Обрађивач 
планског документа, одговорни урба-
ниста који је руководио израдом Плана 
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и овлашћено лице органа који је донео 
План.

1 (један) примерак донетог, пот-
писаног и овереног Плана у аналогном 
облику и 1 (један) примерак у дигитал-
ном облику чува се у архиви органа који 
је донео План.

2 (два) примерка донетог, потпи-
саног и овереног Плана у аналогном об-
лику и 2 (два) примерка у дигиталном 
облику чувају се у органу надлежном за 
спровођење Плана.

1 (један) примерак донетог, потпи-
саног и овереног Плана у аналогном об-
лику и 1 (један) примерак у дигиталном 
облику чува се у архиви МЗ Обровац.

2 (два) примерка донетог, потпи-
саног и овереног Плана у аналогном об-
лику и 2 (два) примерка у дигиталном 
облику чувају се у ЈП „Стандард“, Бачка 
Паланка.

1 (један) примерак Плана у диги-
талном облику чува се у Централном ре-
гистру планских докумената.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-22/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

210

На основу члана  32. тачка 9. За-
кона о локaлној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007,83/2014 - др. Закон, 101/2016 и 
47/2018), и члана 40. став 1. тачка  13. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 3.  седници, одржаној да-
на 18.септембра  2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу   председника и 

чланова  Управног и Надзорног 
одбора  Установе  „Културни 

центар Бачка Паланка“ у  
Бачкој Паланци

I

Разрешавају се дужности председ-
ника и чланова Управног одбора Устано-
ве „Културни центар Бачка Паланка“ у 
Бачкој Паланци, због истека мандата,  и 
то:

1. МАЈА КЕЦМАН, председник

2. СНЕЖАНА ИВКОВИЋ ЂУ-
КАНОВИЋ, члан

3. ВЕЛИБОР РАДМИЛОВИЋ, 
члан

4. МАЈА КУЉИЋ, члан из реда 
запослених

5. ДРАГАН ПРИЦА, члан из реда 
запослених

II

Разрешавају се дужности председ-
ника и чланова Надзорног одбора Уста-
нове „Културни центар Бачка Паланка“  
у Бачкој Паланци, због истека мандата,  
и то:
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1. МИРОСЛАВ БЕЉАНСКИ, 
председник

2. РАЈКО ВУКОВИЋ, члан

3. ДРАГАНА БРОЋЕТА, члан из 
реда запослених

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВOДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-51/2020
18. септембар 2020. године 

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

211

На основу члана  32. тачка 9. За-
кона о локaлној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007 и 83/2014 - др. Закон, 101/2016 и 
47/2018), и члана 40. став 1. тачка 13.Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
9/2019), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 3. седници, одржаној да-
на 18. септембра 2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању   председника и 

чланова  Управног и Надзорног 
одбора  Установе  „Културни 

центар Бачка Паланка“ у  
Бачкој Паланци

I

За  председника и чланове Уп-
равног одбора Установе „Културни цен-
тар Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци, 
именују се:

1. МИКО ЈОВАНОВИЋ, пред-
седник

2. МАРКО БАТЕС, члан

3. ЗОРА КАЈТЕЗ, члан

4. НЕНАД ЕРЕЧКОВИЋ, члан из 
реда запослених

5. ДРАГАН  ПРИЦА, члан из ре-
да запослених.

II

За  председника и чланове Над-
зорног одбора Установе „Културни цен-
тар Бачка Паланка“  у Бачкој Паланци, 
именују се:

1. МИРКО БАИЛОВ, председник

2. КРИСТИНА МАКСИМОВИЋ, 
члан

3. МАРИЈА ТОУПАЛИК, члан 
из реда запослених.

III

Мандат чланова Управног одбора 
и Надзорног одбора траје четири године.

IV

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-52/2020
18. септембра 2020. године 

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

212

На основу члана 116. и 117. Закона 
о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике 
Србије“, бр 88/2017, 27/2018 - други за-
кон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019 
и 6/2020 ) 32. тачка 9. Закона о локaлној 
самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - 
др. Закон, 101/206 и 47/2018), и члана 40. 
став 1. тачка 13. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 9/2019 ), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 3. сед-
ници, одржаној дана 18. септембра 2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу   дужности 

председника и чланова  Управног 
одбора Предшколске установе  
„Младост“ у Бачкој Паланци

I

Разрешавају се дужности пред-
седника и чланова Управног одбора 
Предшколске установе  „Младост“  Ба-
чка Паланка, због истека мандата,  и то:

1. ЈЕЛЕНА КНЕЖЕВИЋ, члан 
из реда локалне самоуправе

2. ЈЕЛЕНА РАДУСИН, члан из 
реда локалне самоуправе

3. ЈОВАНА АНТИЋ, члан из ре-
да локалне самоуправе

4. ОЛИВЕРА МЛАДЕЖИЋ, члан 
из реда запослених      

5. СТАНИСЛАВА КАРАНО-
ВИЋ, члан из реда запослених   

6. ОЛИВЕРА ПЛАВШИЋ, члан 
из реда запослених   ,

7. МИЛА ГАЛИЋ члан из реда 
родитеља

8. ЈЕЛЕНА ГАЛИЋ, члан из реда 
родитеља

9. МИРЈАНА ГАЋЕША, члан из 
реда родитеља

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-54/2020
18. септембра 2020. године 

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 116. и 117. Закона 
о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике 
Србије“, бр 88/2017, 27/2018 - други за-
кон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019 
и 6/2020 ) 32. тачка 9. Закона о локaлној 
самоуправи („Службени гласник Репу-
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блике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - 
др. Закон, 101/206 и 47/2018), и члана 40. 
став 1. тачка 13. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 9/2019 ), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 3. сед-
ници, одржаној дана 18. септембра 2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  чланова  Управног 

одбора Предшколске установе  
„Младост“ у Бачкој Паланци

I

За чланове Управног одбора 
Предшколске установе  „Младост“  Ба-
чка Паланка, именују се:

1. ЈЕЛЕНА КНЕЖЕВИЋ, члан 
из реда локалне самоуправе

2. ЈЕЛЕНА КОЈИЋ, члан из реда 
локалне самоуправе

3. ЈОВАНА ТЕМЕРИНАЦ, члан 
из реда локалне самоуправе

4. ОЛИВЕРА МЛАДЕЖИЋ, члан 
из реда запослених      

5. ГОРДАНА ЦВЕТИНОВ-ХАЈ-
ДУК, члан из реда запослених   

6. ОЛИВЕРА ПЛАВШИЋ, члан 
из реда запослених   

7. ЈЕЛЕНА ГАЛИЋ, члан из реда 
родитеља

8. МИЛА ГАЛИЋ, члан из реда 
родитеља

9. МИРЈАНА ГАЋЕША, члан из 
реда родитеља.

II

Мандат чланова Управног одбора 
траје четири године.

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-53/2020
18. септембра 2020. године 

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 17. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019 
), члана 32. тачка 9. Закона о  локалној 
самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 129/2007, 83/2014-
др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 
40 тачка 12. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 3. 
седници, одржаној дана 18. септембра 
2020. године, донелa је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  председника и 

чланова  Надзорног одбора  Јавног  
предузећа  „Стандард“  

Бачка Паланка 

I

Разрешава се дужности председ-
ника Надзорног одбора  Јавног  преду-
зећа  „Стандард“  Бачка Паланка, и то: 
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1. СИМО ЈАНДРИЋ, председ-
ник, даном подношења оставке 
21. августа 2020. године

II

 Разрешавају се дужности члано-
ва Надзорног одбора  Јавног  предузећа  
„Стандард“  Бачка Паланка, због истека 
мандата и то: 

1. СЛОБОДАН СТАКИЋ, члан

2. ДРАГАН МИТРОВИЋ, члан

II

 Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-56/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 17. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019 
), члана 32. тачка 9. Закона о  локалној 
самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. 
закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. та-
чка 12. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 9/2019), Скупштина општи-
не Бачка Паланка, на својој 3.  седници, 

одржаној дана 18. септембра 2020. годи-
не, донелa је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању  председника и 

чланова  Надзорног одбора  Јавног  
предузећа  „Стандард“   

Бачка Паланка 

I

Именују се председник и чланo-
ви  Надзорног одбора  Јавног  предузећа  
„Стандард“  Бачка Паланка, и то: 

1. СЛОБОДАН СТАКИЋ, пред-
седник

2. МИЛАН РАДОВИЋ, члан

3. ДРАГАН МИТРОВИЋ, члан

II

Мандат председника и чланова  
Надзорног одбора траје четири године.

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-55/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана  32. тачка 9. За-
кона о локaлној самоуправи („Служ-
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бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007 и 83/2014 - др. закон, 101/2016 и 
47/2018), и члана 40. став 1. тачка  13. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 3. седници, одржаној да-
на 18.септембра 2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  дужности 

председника и чланова  Управног 
и Надзорног одбора Установе 

„Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка“ у  

Бачкој Паланци

I

Разрешавају се дужности пред-
седника и чланова Управног одбора 
Установе „Центар за социјални рад 
Општине  Бачка Паланка“ у Бачкој 
Паланци, због истека мандата,  и то:

1. НЕБОЈША ЋУРЧИН, председ-
ник

2. СРБИСЛАВА АГИЋ, члан

3. ЕМИЛИЈА САЛАЈИ, члан

4. ЈАРОСЛАВА СТАНКОВИЋ, 
члан из реда запослених

5. МИЛАДИНКА НЕМЕТ, члан 
из реда запослених

II

Разрешавају се дужности пред-
седника и чланова Надзорног одбора 
Установе „Центар за социјални рад 
Општине  Бачка Паланка“ у Бачкој 
Паланци, због истека мандата,  и то:

1. БУДИМИР МАРЈАНОВИЋ, 
председник

2. ДРАГИЊА ПАНИЋ, члан

3. ВЕРА БУЛАЈИЋ, члан из реда 
запослених

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-57/2020
18. септембра 2020. године 

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана  32. тачка 9. За-
кона о локaлној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007 и 83/2014 - др. закон, 101/2016 и 
47/2018), и члана 40. став 1. тачка  13. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 3.  седници, одржаној да-
на 18. септембра  2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  председника и 

чланова  Управног и Надзорног 
одбора Установе „Центар за 

социјални рад Општине Бачка 
Паланка“ у Бачкој Паланци
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I

За председника и чланове Уп-
равног одбора Установе „Центар за со-
цијални рад Општине  Бачка Паланка“ у 
Бачкој Паланци, именују се:

1. САНДРА БАЧКО, председник
2. СРБИСЛАВА  АГИЋ, члан
3. БРАНИСЛАВА ЧАВИЋ, члан
4. ДРАГАНА КАПЕЛАН, члан 

из реда запослених
5. ЈАСМИНА ПОЧУЧ, члан из 

реда запослених

II

За председника и чланове Надзор-
ног одбора Установе „Центар за социјал-
ни рад Општине  Бачка Паланка“ у Ба-
чкој Паланци, именују се:

1. БУДИМИР МАРЈАНОВИЋ, 
председник

2. ЕДИТА ТРАБАК, члан
3. МИЛАН ПЕРИЋ, члан из реда 

запослених

III

Мандат чланова Управног одбора 
и Надзорног одбора траје четири године.

IV

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-58/2020
18. септембра 2020. године 

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана  32. тачка 9. За-
кона о локaлној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007 и 83/2014 - др. закон, 101/2016 И 
47/2018), и члана 40. став 1. тачка  13. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 3. седници, одржаној да-
на 18. септембра  2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу председника и 

чланова Управног и Надзорног 
одбора Туристичке организације 

Општине Бачка Паланка у  
Бачкој Паланци

I

Разрешавају се дужности пред-
седника и чланова Управног одбора  Ту-
ристичке организације Општине Бачка 
Паланка  у Бачкој Паланци, због истека 
мандата,  и то:

1. НИКОЛА ШЕГАН, председ-
ник

2. ИГОР ТИР, члан

3. МИЛАН БОРКОВИЋ, члан

4. МАРИЈАНА СРДИЋ, члан из 
реда запослених

5. ДАНИЦА ДОБРИЧКИ, члан 
из реда запослених

II

Разрешавају се дужности председ-
ника и чланова Надзорног одбора   Ту-
ристичке организације Општине Бачка 
Паланка  у Бачкој Паланци, због истека 
мандата,  и то:

1. БОЈАН ШИКИЋ, председник
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2.  МАРИЈАНА ЈАНДРИЋ, члан

3. НЕБОЈША МИЛИДРАГО-
ВИЋ, члан из реда запослених

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-59/2020
18. септембра 2020. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана  32. тачка 9. За-
кона о локaлној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007 и 83/2014 - др. закон, 101/2016 и 
47/2018), и члана 40. став 1. тачка  13. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 3. седници, одржаној да-
на 18.септембра  2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању председника и 

чланова  Управног и Надзорног 
одбора Туристичке организације 

Општине Бачка Паланка у Бачкој 
Паланци

I

За  председника и чланове Уп-
равног одбора  Туристичке организације 

Општине Бачка Паланка  у Бачкој Па-
ланци, именују се:

1. СПОМЕНКА РОКВИЋ, пред-
седник

2. БОЈАН БАНОВИЋ, члан

3. ИГОР ТИР, члан

4. МАРИЈАНА СРДИЋ, члан из 
реда запослених

5. ДАНИЦА ДОБРИЧКИ, члан 
из реда запослених

II

За  председника и чланове Над-
зорног одбора   Туристичке организације 
Општине Бачка Паланка  у Бачкој Па-
ланци, именују се:

1. САЊА ЖУЈИЋ, председник

2. АЛЕКСАНДАР СТЕВАНО-
ВИЋ, члан

3. НЕБОЈША  МИЛИДРАГО-
ВИЋ, члан из реда запослених

III

Мандат чланова Управног одбора 
и Надзорног одбора траје четири године.

IV

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-60/2020 
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана  32. тачка 9. За-
кона о локaлној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007 и 83/2014 - др. закон, 101/206 и 
47/2018),  члана 40. став 1. тачка 13. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
9/2019)  Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 3. седници, одржаној да-
на 18. септембра  2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О разрешењу и именовању 

председника Надзорног одбора 
Установе за спорт и рекреацију 

„Тиквара“ Бачка Паланка

I

Разрешава се МИЛАН ЧАВИЋ, 
дужности председника  Надзорног од-
бора  Установе за спорт и рекреацију 
„Тиквара“ Бачка Паланка, даном подно-
шења оставке 21. августа 2020. године.

II

Именује се БОРИСЛАВА ЗУБАЦ 
за председника Надзорног одбора Уста-
нове за спорт и рекреацију „Тиквара“ Ба-
чка Паланка.

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 61/2020
18. септембра  2020. године 

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 116. и 117. Закона 
о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике 
Србије“, бр 88/2017, 27/2018 - други за-
кон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019 и 
6/2020 ) и члана 40. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 3. сед-
ници, одржаној дана 18. септембра 2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана  
Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић“ Бачка Паланка

I

Разрешава се ОЛИВЕРА ГОЈКОВ 
ЖИГИЋ, дужности члана Школског од-
бора  Основне школе „Вук Караџић“  из 
Бачке Паланке,  из реда родитеља.

II

Именује се СТЕВИЦА ГАЛИЋ, 
за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Вук Караџић“  из Бачке Паланке, из 
реда родитеља.

III

 Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-62 /2020
Дана: 18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

222

На основу члана 116. и 117. Закона 
о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике 
Србије“, бр 88/2017, 27/2018 - други за-
кон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019 и 
6/2020 ) и члана 40. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 3. сед-
ници, одржаној дана 18.септембра 2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана  
Школског одбора Гимназије „20.

октобар“ Бачка Паланка

I

Разрешава се МАЈА ШАВИЈА, 
дужности члана Школског одбора  Гим-
назије „20.октобар“ из Бачке Паланке,  из 
реда локалне самоуправе, због подноше-
ња оставке.

II

Именује се СВЕТЛАНА ЂУРЕ-
ТИЋ, за члана Школског одбора Гимна-
зије „20.октобар “ из Бачке Паланке, из 
реда локалне самоуправе.

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-63/2020
Дана: 18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 116. и 117. Закона 
о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике 
Србије“, бр 88/2017, 27/2018 - други за-
кон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019 и 
6/2020 ) и члана 40. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 3. сед-
ници, одржаној дана 18. септембра 2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана  

Школског одбора Школе за 
основно   музичко образовање 

„Стеван Христић“ у  
Бачкој Паланци

I

Разрешава се БЛАЖЕНКА СОЛ-
ДАТ, дужности члана Школског одбора 
Школе за основно музичко образовање 
„Стеван Христић“ у Бачкој Паланци из 
реда родитеља.
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Разрешава се САЊА КАВГИЋ, 
дужности члана Школског одбора Шко-
ле за основно музичко образовање „Сте-
ван Христић“ у Бачкој Паланци из реда 
локалне самоуправе.

II

Именује се ЈЕЛЕНА ЛЕДЗИЊИ, 
за члана Школског одбора Школе за 
основно музичко образовање „Стеван 
Христић“ у Бачкој Паланци, из реда ро-
дитеља.

Именује се СРЂАН МАРЈАНО-
ВИЋ, за члана Школског одбора Школе 
за основно музичко образовање „Стеван 
Христић“ у Бачкој Паланци, из реда ло-
калне самоуправе.

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-64/2020
Дана: 18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 116. и 117. Закона 
о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике 
Србије“, бр 88/2017, 27/2018 - други за-
кон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019 и 
6/2020) и члана 40. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 9/2019), Скупштина 

општине Бачка Паланка на својој 3. сед-
ници, одржаној дана 18.септембра 2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана  
Школског одбора Основне школе 

„Свети Сава“ Бачка Паланка

I

Разрешава се МИРОСЛАВ ИВА-
НОВИЋ, дужности члана Школског од-
бора  Основне школе „Свети Сава“  из 
Бачке Паланке,  из реда родитеља.

II

Именује се ИГОР ПРЕЛ, за члана 
Школског одбора Основне школе „Свети 
Сава“  из Бачке Паланке, из реда роди-
теља.

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-65 /2020
Дана: 18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 116. и 117. Закона 
о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике 
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Србије“, бр 88/2017, 27/2018 - други за-
кон, 27/2018 (II) - други закон, и 6/2020 
) и члана 40. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, бр. 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 3. сед-
ници, одржаној дана 18. септембра 2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана  

Школског одбора Техничке  школе 
„9. мај“ Бачка Паланка

I

Разрешава се ЈЕЛЕНА ЦРЊАН-
СКИ, дужности члана Школског одбора  
Техничке школе „9. мај“  из Бачке Палан-
ке,  из реда родитеља.

II

Именује се МАЈА ЈОЦИЋ, за чла-
на Школског одбора Техничке школе „9. 
мај“  из Бачке Паланке, из реда родитеља.

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-66 /2020
Дана: 18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

226

На основу члана 116. и 117. Закона 
о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике 
Србије“, бр 88/2017, 27/2018 - други за-
кон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019 и 
6/2020) и члана 40. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 3. сед-
ници, одржаној дана 18. септембра 2020. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана  
Школског одбора Основне школе 

„Здравко Челар“ Челарево

I

Разрешава се МАЈА ПАВЛОВИЋ, 
дужности члана Школског одбора  Ос-
новне школе „Здравко Челар“  из Челаре-
ва,  из реда родитеља.

II

Именује се МИЛЕНА КАЈТЕЗ, за 
члана Школског одбора Основне школе 
„Здравко Челар“  из Челарева, из реда ро-
дитеља.

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-67/2020
Дана: 18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,
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Милан Чавић, с.р.

227

На основу члана 40. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка“, број 
9/2019),  члана 8. Одлуке  о објављивању 
општинских прописа и других аката 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 4/2015), Скупштина  општине Ба-
чка Паланка на својој 3. седници, одржа-
ној 18. септембра  2020. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу  Уредништва, 

одговорног уредника и  заменика 
одговорног уредника „Службени  
лист  Општине Бачка Паланка“

I

Разрешава се Уредништво „Служ-
бени  лист  Општине Бачка Паланка“, 
због истека мандата, и то 

1. ВЛАДИСЛАВА ТОМАШЕК, 
дипл. правник

2. AЛЕКСАНДРА РУДИЋ, дипл. 
правник

3. ВОЈИСЛАВ КРАЉ, дипл. пра-
вник

4. МАЈА ПИЛИПОВИЋ, дипл. 
економиста

5. ЈОВАНА ТЕМЕРИНАЦ, служ-
беник

II

Разрешава се ВЛАДИСЛАВА 
ТОМАШЕК, дипл. правник, дужности 
одговорног уредника „Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, због истека 
мандата.

Разрешава се АЛЕКСАНДРА РУ-
ДИЋ, дипл. правник,  дужности замени-

ка одговорног уредника „Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ , због истека 
мандата. 

III 

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-68/2020
18. септембра 2020. године 

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 40. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка„ број 
9/2019),  члана 8. Одлуке  о објављивању 
општинских прописа и других аката 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 4/2015), Скупштина  општине 
Бачка Паланка на својој  3.  седници, одр-
жаној 18. септембра 2020. године, донела 
је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању  Уредништва, 

одговорног уредника и  заменика 
одговорног уредника „Службени  
лист  Општине Бачка Паланка“

I

У Уредништво  „Службени  лист  
Општине Бачка Паланка“, именују се: 
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1. ВЛАДИСЛАВА ТОМАШЕК, 
дипл. правник  

2. МАРИЈА КУТАЊАЦ, дипл.
правник

3. ДУШАН ТАНКОСИЋ, дипл. 
правник

4. МАЈА ПИЛИПОВИЋ, дипл. 
економиста

5. ЈОВАНА ТЕМЕРИНАЦ, служ-
беник

II

Именује се  ВЛАДИСЛАВА ТО-
МАШЕК, дипл. правник, за одговорног  
уредника „Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“.

Именује се  МАРИЈА КУТАЊАЦ, 
дипл. правник,  за заменика одговорног 
уредника „Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“. 

III 

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-69/2020
18. септембра 2020. године 

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 40. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, бр.9/2019) 

и члана 4. Одлуке о стипендирању уче-
ника и студената на територији Општи-
не Бачка Паланка  („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 15/2010 
и 29/2013), Скупштина општине Бачка 
Палнка на својој 3.седници одржаној да-
на 18. септембра 2020. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о разрешењу  и именовању  члана  

Комисије за доделу стипендије 
ученицима и студентима

I

Разрешева се САЊА КАВГИЋ, 
дужности члана Комисије за стипендије 
ученицима и студентима, због подноше-
ња оставке.

II

Именује се МАЈА МАЛИНОВИЋ 
за члана Комисије за стипендије учени-
цима и студентима.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II- 119-70/2020
18. септембра 2020. године 

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

230

На основу члана 14. Закона о 
локалним изборима („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007, 
34/2010 – Одлука Уставног суда, 54/2011 
и 12/2020) и члана 40. Статута Општине 
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Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, бр. 9/2019),  Скупшти-
на општине Бачка Паланка, на својој 3. 
седници, одржаној дана 18. септембра 
2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

заменика члана Општинске 
изборне комисије Бачка Паланка

I

Разрешава се, РАДЕ ЈЕЛИЋ, дуж-
ности заменика члана Општинске избор-
не комисије Бачка Паланка, изабран на 
предлог Одборничке групе  Александар 
Вучић-За нашу децу.

II

Именује се МИЛЕТА ЛАЗЕРЕВ, 
за заменика члана Општинске избор-
не комисије Бачка Паланка, на предлог 
Одборничке групе Александар Вучић-За 
нашу децу.

III

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења  може се изјавити 
жалба Управном суду у Београду у ро-
ку од 24 часа од дана доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-71/2020
Дана: 18. септембра  2020. године  

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

231

На основу члана 41. став 1. тачка 
5. Закона о смањењу ризика од катастро-
фа и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, 
начину и организацији рада штабова за 
ванредне ситуације („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 27/2020) и члана 
40. став 1. тачка 44. Статута  Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 9/2019), Скупштина 
Општине Бачка Паланка на својој 3. сед-
ници, одржаној 18. септембра 2020. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Општинског штаба 
за ванредне ситуације Oпштине 

Бачка Паланка и именовању 
чланова Општинског штаба за 
ванредне ситуације Oпштине 

Бачка Паланка

Члан 1.

За праћење активности на 
смањењу ризика од катастрофа и ко-
ординацију и руковођење у ванредним 
ситуацијама на територији општине Ба-
чка Паланка (у даљем тексту: Општина) 
образује се Општински штаб за ванред-
не ситуације општине Бачка Паланка (у 
даљем тексту: Штаб ). 

Члан 2.

Штаб обавља следеће послове:

 - руководи и координира рад 
субјеката система смањења 
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ризика од катастрофа и упра-
вљања ванредним ситуацијама 
на спровођењу утврђених зада-
така;

 - руководи и координира спро-
вођење мера и задатака цивил-
не заштите;

 - разматра процене ризика, 
планове заштите и спасавања 
и друга планска документа 
и даје препоруке за њихово 
унапређење;

 - прати стање и организацију 
система смањења ризика од ка-
тастрофа и управљања ванред-
ним ситуацијама и предлаже 
мере за њихово побољшање;

 - наређује употребу снага сис-
тема смањења ризика од ката-
строфа и управљања ванред-
ним ситуацијама, средстава 
помоћи и других средстава 
која се користе у ванредним 
ситуацијама;

 - стара се о редовном информи-
сању и обавештавању станов-
ништва о ризицима и опаснос-
тима и предузетим мерама.

 - процењује угроженост од на-
станка ванредне ситуације и 
доставља предлог за прогла-
шење и укидање ванредне си-
туације;

 - наређује приправност субје-
ката и снага система смањења 
ризика од катастрофа и упра-
вљања ванредним ситуација-
ма;

 - сарађује са другим штабовима 
за ванредне ситуације;

 - ангажује субјекте од посебног 
значаја;

 - учествује у организацији и 
спровођењу мера и задатака 

обнове, реконструкције и реха-
билитације, узимајући у обзир 
смањење ризика од будућих 
ванредних ситуација;

 - израђује предлог годишњег 
плана рада и предлог го-
дишњег извештаја о раду и 
доставља надлежном органу 
на усвајање;

 - образује стручно-оперативне 
тимове за извршавање специ-
фичних задатака из области 
заштите и спасавања;

 - именује поверенике и замени-
ке повереника цивилне зашти-
те;

 - ставља у приправност и анга-
жује субјекте од посебног зна-
чаја за заштиту и спасавање у 
општини Бачка Паланка;

 - предлаже субјекте од посебног 
значаја за општину Бачка Па-
ланка;

 - ставља у приправност и анга-
жује субјекте од посебног зна-
чаја за заштиту и спасавање у 
општини Бачка Паланка;

 - предлаже субјекте од посебног 
значаја за општину Бачка Па-
ланка;

 - обавља и друге послове, у 
складу са законом.

Члан 3.

Одлуку о проглашењу ванред-
не ситуације на територији општине, 
на предлог Штаба, доноси председник 
Општине Бачка Паланка.

Члан 4.

Штаб, по потреби, образује помоћ-
не стручно-оперативне тимове за специ-
фичне задатке заштите и спасавања.
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Стручне и административне по-
слове за потребе Штаба обавља Одељење 
за привреду Општинске управе Општи-
не Бачка Паланка.

Члан 5.

У Штаб се именују:

1. за команданта Штаба: Бра-
нислав Шушница, председник 
Општине Бачка Паланка,

2. за заменика команданта; Мита 
Лачански, заменик председни-
ка Општине Бачка Паланка,

3. за начелника Штаба: Зоран Ср-
дић, самостални полицијски 
инспектор,

За чланове Штаба:

4. Милан Чавић, председник 
Скупштине Општине Бачка 
Паланка,

5. Велимир Радованов, помоћник 
председника Општине Бачка 
Паланка,

6. Мирослав Ивић, члан Општин-
ског већа Општине Бачка Па-
ланка,

7. Стево Карановић, члан 
Општинског већа Општине Ба-
чка Паланка,

8. Зоран Петковић, члан Општин-
ског већа Општине Бачка Па-
ланка,

9. Милорад Париповић, члан 
Општинског већа Општине Ба-
чка Паланка,

10. Александар Трешњак, члан 
Општинског већа Општине Ба-
чка Паланка,

11. Зоран Јовичин, члан Општин-
ског већа Општине Бачка Па-
ланка,

12. Данко Легиновић, члан 
Општинског већа Општине Ба-
чка Паланка,

13. Весна Вучић, члан Општин-
ског већа Општине Бачка Па-
ланка,

14. Мирослав Вучковић, члан 
Општинског већа Општине Ба-
чка Паланка,

15. Рајка Појужина, начелник 
Општинске управе Општине 
Бачка Паланка,

16. Рада Рајбер, заменик Начелни-
ка Општинске управе Општи-
не Бачка Паланка,

17. Зоран Баћина, руководи-
лац Одељења за привреду 
Општинске управе Општине 
Бачка Паланка,

18. Вера Жарковић, руководилац 
Одељења за друштвене де-
латности Општинске управе 
Општине Бачка Паланка,

19. Милкица Петржљан, руково-
дилац Одељења за урбанизам 
и грађевинарство Општинске 
управе Општине Бачка Палан-
ка,

20. Ђока Живков, руководилац 
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о Бе-
оград -Електродистрибуција 
Нови Сад – погона у Бачкој 
Паланци,

21. Светлана Колунџија, војни 
референт у ЦМО Нови Сад – 
Канцеларија Бачка Паланка,

22. Бранислав Шобот, секретар 
„Црвеног крста“ Бачка Палан-
ка,

23. Милан Ајдер, командир ПВСЈ 
Бачка Паланка,
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24. Вера Петровић, директор Ус-
танове „Центар за социјални 
рад Општине Бачка Паланка“,

25. Мирослав Сићевић, директор 
ЈП „Стандард“ Бачка Паланка,

26. Бошко Мијатовић, директор 
ЈКП „Комуналпројект“ Бачка 
Паланка,

27. Др. Горан Ступар, директор 
Дома здравља „Др. Младен 
Стојановић“ Бачка Паланка,

28. Милан Бајић, директор Герон-
толошког центра Бачка Палан-
ка,

29. Дарко Божовић, директор УСР 
„Тиквара“ Бачка Паланка,

30. Горан Радишић, генерални 
директор Водопривредног 
друштва „Дунав“ А.Д. Бачка 
Паланка,

31. Небојша Буха, командир Поли-
цијске станице Бачка Паланка,

32. Звездан Мешановић, директор 
ЈП „Војводина шуме“ , Шум-
ска управа Бачка Паланка,

33. мајор Недељко Недељковић, 
команда 1. Бр. КоВ Нови Сад, 
официр за цивилно – војну са-
радњу.

Члан 6.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Члан 7.

Даном ступања на снагу овог ре-
шења престаје да важи Решење о обра-
зовању општинског Штаба за ванредне 
ситуације и именовању чланова општин-
ског Штаба за ванредне ситуације 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-

ка“ бр. 16/2016, 28/2016, 39/2017, 4/2018, 
8/2018, 29/2019 и 1/2020).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-217-6/2020
Дана: 18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

232

На основу члана 59. став 7. Зако-
на о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 15/2016 
и 88/2019), члана 27. став 3. Одлуке о 
усклађивању оснивачког акта Јавног ко-
муналног предузећа „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка са Законом о јавним пре-
дузећима („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 23/2016 и 30/2017), 
члана 40. и  члана 138. став 1. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 3. седници, одржаној дана 
18. септембра 2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка 

за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама Програма пословања Јавног 
комуналног предузећа „Комуналпројект 
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“ Бачка Паланка за 2020. годину, коју је 
донео Надзорни одбор Јавног комунал-
ног предузећа „Комуналпројект “ Бачка 
Паланка на својој 49. седници, одржаној 
дана 10. септембра 2020. године, одлу-
ком број 01-700/49-2-2020.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:  II- 401-28/2020 
18. септембра 2020.  године 

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

233

На основу члана  40. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), члана 59. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 15/2016), члана 27. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Кому-
налпројект“ Бачка Паланка са Законом 
о јавним предузећима („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 23/2016 
и 30/2017) , Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 3. седници, одржаној 
дана 18. септембра 2020. године, донела 
је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измену 

плана инвестиција и Измену 
Програма комуналних радова ЈКП 
„ Комуналпројект“ Бачка Паланка  

за 2020. годину 

I 

Даје се сагласност на Измену 
Плана инвестиција и Измену Програ-
ма комуналних радова ЈКП „ Комунал-
пројект“ Бачка Паланка за 2020. годину 
по Првом ребалансу Буџета Општине 
Бачка Паланка за 2020. годину,  које је 
Надзорни одбор ЈКП“ Комуналпројект“  
усвојио својом Одлуком бр. 01-700/46-2-
2020 и Одлуком бр. 01-700/46-1-2020 .

II 

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-27 /2020
18. септембра  2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

234

На основу члана 59. став 2. Зако-
на о јасним предузећима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 15/2016 
и 88/2019), члана 27. Одлуке о усклађи-
вању оснимачког акта Јавног предузећа 
„Стандард“ Бачка Паланка са Законом 
о јавним предузећима („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 23/2016 
и 35/2016), члана 40. став 1. тачка 56. и 
члана 138. став 1. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019), Скупштине 
општине Бачка Паланка на својој 3. сед-
ници, одржаној дана 18. септембра 2020. 
године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама Програма пословања 

Јавног предузећа „Стандард“ 
Бачка Паланка за 2020. годину

I

Даје се сагласности на Одлуку о 
изменама Програма пословања Јавног 
предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 
2020. годину, коју је донео Надзорни од-
бор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка 
Паланка на својој 39. седници, одржаној 
дана 20. августа 2020. године, одлуком 
број 06-256/1-20.

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-29/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

235

На основу члана 40. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019) и  члана 8. Одлуке о оснивању 
Предшколске установе „Младост“ Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 14/2018), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 3. сед-
ници, одржаној дана 18. септембра 2020. 
године, донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Ребаланс 
финансијског плана  Предшколске 

установе “Младост“ Бачка 
Паланка за 2020. годину 

I 

Даје се сагласност на Ребаланс фи-
нансијског плана Предшколске установе 
“Младост“ Бачка Паланка за 2020. годи-
ну по Првом ребалансу Буџета Општине 
Бачка Паланка за 2020. годину,  који је 
Управни одбор Предшколске установе 
“Младост“ Бачка Паланка усвојио дана 
19. јуна 2020. године својом Одлуком 
број 361/1 .

II 

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-30/2020
18. септембар 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана  40. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019) и члана 14. Одлуке о оснивању 
Установе „Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка 
услед одвајања („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 9/2006, 14/2006, 
11/2011 и 3/2012), Скупштина општине 
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Бачка Паланка на својој 3. седници, одр-
жаној дана 18. септембра 2020. године, 
донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Измене 

финансијског плана и Измене 
Годишњег оперативног плана 

Центра за социјални рад општине 
Бачка Паланка  за 2020. годину 

I 

Даје се сагласност на Измене Фи-
нансијког плана и Годишњег оперативног 
плана Центра за социјални рад општине 
Бачка Паланка за 2020. годину по Првом 
ребалансу Буџета Општине Бачка Па-
ланка за 2020. годину,  које је Управни 
одбор Центра за социјални рад општине  
Паланка усвојио дана 1. јуна 2020. годи-
не својом Одлуком бр. 5609-777/2020 и 
Одлуком бр. 5609-778/2020 .

II 

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-31/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана  40. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-

ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019)  и члана 9. Став 1. Тачка 4. Одлу-
ке о оснивању Установе за спорт и рекре-
ацију „Тиквара“ Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2016) , Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 3. седници, одржаној да-
на 18. септембра 2020. године, донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Измене Програма пословања и 
Финанасијског  Установе за спорт 

и рекреацију „Тиквара“ Бачка 
Паланка за 2020. годину 

I 

Даје се сагласност на Измену Про-
грама пословања и Финансијског плана 
Установе за спорт и рекреацију “Тиква-
ра“ Бачка Паланка за 2020. годину, на 
које је Надзорни одбор ове установе 
дао позитивно мишљење дана 27. маја 
2020. године, а које је усвојио Управни 
одбор ове установе својом Одлуком бр. 
204/2020 од 27. маја 2020. године.  

II 

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-32/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.



18. септембар 2020. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 23/2020 - страна 1245  

238

На основу члана  40. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019) и члана 10. став 1. алинеја 5. Од-
луке о оснивању Туристичке организа-
ције Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
29/2011 и 14/2017) , Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 3. седници, одр-
жаној дана 18. септембра 2020. године, 
донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Ребаланс 
буџета Туристичке организације 
општине  Бачка Паланка за 2020. 

годину 

I 

Даје се  сагласност на Ребаланс 
буџета Туристичке организације општи-
не Бачка Паланка за 2020. годину по Пр-
вом ребалансу Буџета Општине Бачка 
Паланка за 2020. годину,  који је Управ-
ни одбор ове организације  усвојио дана 
1. јуна 2020. године својом Одлуком бр. 
201/2020 .

II 

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-33/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана  40. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019) и  члана 10. став 1. алинеја 6. 
Одлуке о оснивању Установе: Културни 
центар Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, бр. 29/2011, 
27/2012 и 24/2017), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 3. седници, одр-
жаној дана 18. септембра 2020. године, 
донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене 
Финансијског плана Установе 

Културни центар Бачка Паланка 
за 2020. годину  

I 

 Даје се сагласност на Измену Фи-
нансијског плана Установе: Културни 
центар Бачка Паланка за 2020. годину, по 
Првом ребалансу Буџета Општине Бачка 
Паланка за 2020. годину, који је Управни 
одбор ове установе усвојио дана 4. јуна 
2020. године Одлуком бр. 183/2020.     

II 

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-34/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана  40. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019) и  члана 10. став 2. Одлуке о ос-
нивању Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ у Бачкој Паланци („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
29/2011 и 24/2017), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 3. седници, одр-
жаној дана 18. септембра 2020. године, 
донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Ребаланс 

финансијског плана  Народне 
библиотеке „ Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка  за 2020. годину 

I 

Даје се сагласност на Ребаланс фи-
нансијског плана Народне библиотеке“ 
Вељко Петровић“ из Бачке Паланке за  
2020. годину по Првом ребалансу Буџета 
Општине Бачка Паланка за 2020. годи-
ну,  који је Управни одбор ове установе 
усвојио дана 2. јуна 2020. године својом 
Одлуком бр. 366/031 .

II 

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-35/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

241

На основу члана 99. и 100. Зако-
на о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 и 9/2020),  члана 16. став 1. Од-
луке о грађевинском земљишту („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 
8/2017, 35/2017 и 1/2020) и члана 40. став 
1. тачка 23. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 9/2019), Скупштина 
Општине Бачка Паланка на својој 3. сед-
ници, одржаној дана  18. септембра  2020. 
године, доноси

ПРОГРАМ
О ДОПУНИ ПРОГРАМА 

ДАВАЊА У ЗАКУП И ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2020. 
ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму давања у закуп и 
отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини Општине Бачка Паланка за 2020. 
годину („Службени лист Општине Бачка 
Паланка бр. 1/2020 и 15/2020) (у даљем 
тексту: Програм) после члана 6в. додаје 
се члан 6г., који гласи: 

„Назив планског документа: План 
генералне регулације Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ бр. 12/2020) - локалитет– грађе-
вински реон насеља Бачка Паланка, К.О. 
Бачка Паланка-град.
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Број листа 
непокретности

 Број 
парцеле

Површина 
парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта
намена парцеле

3845 7375/8 60 неуређено
Породично становање - спајање 

са кат. парц. бр. 2659/2 -К.О.Бачка 
Паланка - град

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује непосредном погодбом 
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 
9/2020) и Одлуком о грађевинском земљишту ( „Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ 8/2017, 35/2017 и 1/2020 ) ради привођења намени у складу са планским документом.

Члан 2.

У Програму давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
Општине Бачка Паланка за 2020. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка бр. 
1/2020 и 15/2020) (у даљем тексту: Програм) после члана 6г. додаје се члан 6д., који гласи: 

„Назив планског документа: План детаљне регулације блока „105“ и делова блоко-
ва „102“ и „103“ („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 24/2015) - локалитет  блок 
„103“ – грађевински реон насеља Бачка Паланка, К.О. Бачка Паланка-град.

Број листа 
непокретности

 Број 
парцеле

Површина 
парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта
намена парцеле

2389 6938 367 неуређено породично становање – К.О. 
Бачка Паланка-град

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује у складу са Законом о 
планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС 
и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и Одлуком 
о грађевинском земљишту ( „Службени лист Општине Бачка Паланка“ 8/2017, 35/2017 и 
1/2020 ) ради привођења намени у складу са планским документом.

Члан 3. 

У Програму давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
Општине Бачка Паланка за 2020. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка бр. 
1/2020 и 15/2020) после члана 6д. додаје се члан 6ђ., који гласи: 

„Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 12/2020) - локалитет– грађевински реон насеља 
Бачка Паланка, К.О. Бачка Паланка-град.

Број листа 
непокретности

 Број 
парцеле

Површина 
парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта
намена парцеле
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3845 7375/13 12 неуређено

Породично становање - 
спајање са кат. парц. бр. 

2603/2, кат.парц. бр. 2603/3 
и бр. 7375/14 -К.О.Бачка 

Паланка - град

3845 7375/14 56 неуређено

Породично становање - 
спајање са кат. парц. бр. 

2603/2, кат. парц. 2603/3 и бр. 
7375/13 - К.О.Бачка Паланка - 

град

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује непосредном погодбом 
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, 
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Одлуком о 
грађевинском земљишту ( „Службени лист Општине Бачка Паланка“ 8/2017, 35/2017 и 
1/2020 ) ради привођења намени у складу са планским документом.

Члан 4.

У Програму давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
Општине Бачка Паланка за 2020. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка бр. 
1/2020 и 15/2020) после члана 6ђ. додаје се члан 6е., који гласи: 

„Назив планског документа: План генералне регулације насеља Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр.12/2020) - локалитет  блок „52“ – грађе-
вински реон насеља Бачка Паланка.

Број листа 
непокретности

 Број 
парцеле

Површина 
парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта
намена парцеле

2389 5469/1 484 неуређено

Вишепородично становање - 
спајање са кат. парц. бр. 5469/2, 
кат. парц. бр. 5469/3 и кат.парц. 
бр. 5469/4 -К.О.Бачка Паланка - 

град

2389 5469/2 29 неуређено

Вишепородично становање - 
спајање са кат. парц. бр. 5469/1, 
кат. парц. бр. 5469/3 и кат.парц. 
бр. 5469/4 -К.О.Бачка Паланка - 

град

2389 5469/3 37 неуређено

Вишепородично становање - 
спајање са кат. парц. бр. 5469/1, 
кат. парц. бр. 5469/2 и кат.парц. 
бр. 5469/4 -К.О.Бачка Паланка - 

град

2389 5469/4 379 неуређено

Вишепородично становање - 
спајање са кат. парц. бр. 5469/1, 
кат. парц. бр. 5469/2 и кат.парц. 
бр. 5469/3 -К.О.Бачка Паланка - 

град
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Грађевинско земљиште из става 
1. овог члана се отуђује у складу са За-
коном о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - од-
лука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и 
Одлуком о грађевинском земљишту ( 
„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ 8/2017, 35/2017 и 1/2020 ) ради при-
вођења намени у складу са планским до-
кументом.

Члан 5. 

У свему осталом Програм да-
вања у закуп и отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини Општине Ба-
чка Паланка за 2020. годину („Службени 
лист Општине Бачка Паланка бр.1/2020 и 
15/2020) остаје на снази. 

Члан 6.

Овај Програм ступа  на снагу да-
ном доношења, а  објавиће се у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-36/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

242

На основу члана 76. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 
68/2015- др. закон и 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и чла-
на 21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 9/2019), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 3. седници, одр-
жаној дана 18. септембра 2020. године, 
донела је 

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о 

извршењу буџета Општине Бачка 
Паланка за период јануар - јун 

2020. године

I

Прихвата се Извештај о извршењу 
буџета Општине Бачка Паланка за пе-
риод јануар- јун 2020. године, који је са-
чинило Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, под бројем IV-02-4-1/2020-96 од 
14. јула 2020. године.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-26/2020
18. септембра 2020. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

243

На основу члана 60. став 1. тачка 
20. и члана 138. став 1. Статута Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
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Општине Бачка Паланка“, број 9/2019), 
члана 13. Уговора о јавној набавци радо-
ва - уградња унутрашњих инсталација 
са санацијом дела равног крова у спорт-
ској хали у Гајдобри, бр. IV-404-1/2020-
19 од 10. марта 2020. године, председник 
Општине Бачка Паланка, дана 09. сеп-
тембра 2020. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 

примопредају изведених радова на 
уградњи унутрашњих инсталација 
са санацијом дела равног крова у 

спортској хали у Гајдобри

I

Образује се Комисија за при-
мопредају изведених радова, на уградњи 
унутрашњих инсталација са санацијом 
дела равног крова, у спортској хали у 
Гајдобри.

II

У Комисију се именује:

 - Дарко Божовић - представник 
наручиоца

Јелена Галић - представник  нару-
чиоца

Владимир Раденковић - представ-
ник одабраног понуђача

III

Задатак Комисије је да сачини за-
писник о извршеној примопредаји изве-
дених радова.

IV

Административно-техничке по-
слове за потребе рада Комисије, оба-
вљаће Канцеларија за локално економ-

ски развој, Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.

VI

Комисија има право на накнаду на 
основу члана 4.  Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одборника Скупшти-
не општине, заменика председника 
Скупштине општине, чланова Општин-
ског већа и чланова радних телa орга-
на Општине („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, бр. 36/2014, 30/2015, 
16/2016).

VII

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, и објављује се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2020-19
09. септембра 2020. године

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р,

244

На основу члана 61. став 7. Зако-
на о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
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31/2019 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2020. 
годину („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 31/2019 и 11/2020), пред-
седник Општине Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2020. годину, раздео 1, Програм 16 – 
Политички систем локалне самоуправе, 
пројекат 2101-02 – Локални избори 2020. 
године, функционална класификација 
111, позиција 14, економска класифика-
ција 4235 „Услуге по уговору“,  умањује 
се у износу од 350.000 динара, док се за 
исти износ отвара апропријација у раз-
делу 1,  Програм 16 – Политички систем 
локалне самоуправе, пројекат 2101-02 – 
Локални избори 2020. године, функцио-
нална класификација 111, позиција 13/2, 
економска класификација 4214 „Стални 
трошкови“.

О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
општинске управе Општине Бачка Па-
ланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК  
Број: I-40-1/2020-479
02. септембра 2020. године

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р,

245

На основу члана 61. став 7. Зако-
на о буџетском систему („Сл. гласник 
РС“, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019 и 72/2019) и члана 14. Одлуке о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2020. 
годину („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 31/2019 и 11/2020), пред-
седник Општине Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Од-
луком о буџету Општине Бачка Палан-
ка за 2020. годину, раздео 4, Програм 
15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
пројекат 0602-24 – Пројекат ЕУ подрш-
ка инклузији Рома- смањивање нејед-
накости Ромкиња, функционална кла-
сификација 133, позиција 96, економска 
класификација 4264 „Материјал“, извор 
финансирања 15,  умањује се у износу 
од 121.491,44 динара, док се за исти из-
нос повећава апропријација у разделу 
2,  Програм 15 –, Опште услуге локалне 
самоуправе пројекат 0602-24 – Пројекат 
ЕУ подршка инклузији Рома- смањи-
вање неједнакости Ромкиња, функцио-
нална класификација 133, позиција 95, 
економска класификација 4235 „Услуге 
по уговору“, извор финансирања 15.

Апропријација обезбеђена Од-
луком о буџету Општине Бачка Палан-
ка за 2020. годину, раздео 4, Програм 
15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
пројекат 0602-24 – Пројекат ЕУ подрш-
ка инклузији Рома- смањивање неједна-
кости Ромкиња, функционална класи-
фикација 133, позиција 96/1, економска 
класификација 5122 „Машине и опрема“, 
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извор финансирања 15,  умањује се у из-
носу од 38.361,08 динара, док се за исти 
износ повећава апропријација у разделу 
2,  Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, пројекат 0602-24 – Пројекат 
ЕУ подршка инклузији Рома- смањи-
вање неједнакости Ромкиња, функцио-
нална класификација 133, позиција 95, 
економска класификација 4235 „Услуге 
по уговору“, извор финансирања 15.

О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
општинске управе Општине Бачка Па-
ланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК 
Број: I-40-1/2020-510
Дана: 18. септембра 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р,

246

На основу члана 11. Одлуке о  
објављивању општинских  прописа 
и других аката („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 4/2015), 
по извршеном сравњењу са изворним 
текстом предлога утврђено је да се у 
Решењу о образовању  сталних радних 
тела Скупштине општине Бачка Паланка 
и именовању председника, заменика 
председника и чланова  сталних радних 
тела Скупштине општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-

ка“ број 21/2020) поткрала техничка греш-
ка, те се даје 

ИСПРАВКА
у  РЕШЕЊУ  о образовању  

сталних радних тела Скупштине 
општине Бачка Паланка и 

именовању председника, заменика 
председника и чланова сталних 

радних тела Скупштине општине 
Бачка Палнака

I

 У Решењу о образовању сталних 
радних тела Скупштине општине Бачка 
Паланка и именовању председника, 
заменика председника и чланова сталних 
радних тела Скупштине општине Бачка 
Палaнка  број II-119-39/2020 („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
21/2020) врши се исправка техничке греш-
ке и то:

у члану 5. ставу 1. тачки 4. уместо 
„Драган Бозало“  треба да стоји „Татјана 
Мајкић“.

II

Ову исправку објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

УРЕДНИШТВО
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА“
Број: II-06-2/2020-16
Дана: 18. септембра 2020. године
БАЧКА  ПАЛАНКА 

  
Уредништво

"Службеног листа Општине
Бачка Паланка“
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