
Година LV
Број 25/2019

Бачка Паланка
5. септембар 2019. године

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

208

На основу члана 93. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018), члана 3. 
став 2. Закона о службеној употреби 
језика и писма („Службени гласник 
РС“, бр.45/1991, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 
101/2005-др. закон, 30/2010, 47/2018 и 
48/2018-испр.), члана 9. Уредбе о адрес-
ном регистру („Службени гласник РС“, 
бр. 63/2017) и члана 11. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ бр. 9/2019) 
уз прибављену сагласност Покрајин-
ског секретаријата за регионални раз-
вој, међурегионалну сарадњу локалну 
самоуправу, бр. 141-015-1/2019-03-32 од 
21. августа, Скупштина општине Бачка 
Паланка, на 36. седници, одржаној дана 
5. септембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У
о допуни Одлуке о утврђивању 
назива улица и других делова

насељених места на територији 
општине Бачка Паланка

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се називи 
улица, делова улица и заселака на прос-
тору на територији општине Бачка 
Паланка: 

1. Бачка Паланка,

2. Визић, 
3. Гајдобра, 
4. Деспотово, 
5. Младеново,
6. Карађорђево,
7. Нештин,
8. Нова Гајдобра,
9. Обровац,
10. Параге, 
11. Пивнице, 
12. Силбаш,
13. Товаришево,
14. Челарево.

Члан 2.

Утврђују се називи улица, делова 
улица и заселака :

1. У насељеном месту Бачка 
Паланка а на простору Мес-
них заједница „Братство“, 
„Дунав“, „Центар“ и Стари 
град“:

Улица 1. 
 - Улица почиње од постојеће 

Шафарикове улице, на катас-
тарској парцели 1 (између 
катастарске парцеле 3 и 20939) 
иде дуж катастарске парцеле 
23497, преко катастарске пар-
целе 23446/1, 23447, завршава 
се на катастарској парцели 
23778 (између 22858 и 22859). 
Све у к.о. Бачка Паланка-град. 
Утврђује се назив: „БАГРЕ-
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МОВА“ – (AGÁTOVÁ), (нова 
улица).

Улица 2. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Светозара Милетића, 
на катастарској парцели 23705 
(између катастарских парцела 
21484 и 21473), и пружа се 
њом целом својом дужином, 
завршава се на тој парцели 
(између катастарске парцеле 
21434 и 21530). Све у к.о. Бачка 
Паланка – град. Утврђује 
се назив: „ФАРМЕРСКА“ – 
(FARMÁRSKA), (нова улица).

Улица 3. 
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 1035/2 (између 973/2 
и 1024), пружа се дуж катас-
тарске парцеле 1035/1, затим 
преко катастарске парцеле 
1038, 1039, завршава се на 
катастарској парцели 22944 
(између катастарске парцеле 
22935 и 23777). Све у к.о. Бачка 
Паланка – град. Утврђује се 
назив: „ЂУРЂЕВДАНСКА“ – 
(DJURDJEVDANSKÁ), (нова 
улица).

Улица 4. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Бранка Радичевића, 
на катастарској парцели 1067 
(између катастарске парцеле 
1338/1 и 1336), прелази на 
катастарску парцелу 1065, 
и пружа се дуж катастарске 
парцеле 1041/8, на чијој се 
територији завршава (између 
катастарске парцеле 1041/1 
и 1041/9). Све у к.о. Бачка 
Паланка-град. Утврђује се 
назив: „КОРДУНАШКА“ 

– (KORDUNÁŠSKA), (нова 
улица).

Улица 5. 
 - Улица почиње од постојеће 

Шафарикове, на катастарској 
парцели 7366/5 (између 774/1 
и 759), прелази преко катас-
тарске парцеле 771, и завршава 
се на кастарској парцели 770/4. 
Све у к.о. Бачка Паланка – град. 
Утврђује се назив: „ТРЕЋЕ 
ЖЕЛЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ“ 
– (TRETIE ŽELEZNIČNÉ 
SÍDLISKO), (нова улица). 

Улица 6.
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 7366/5 (између катас-
тарске парцеле 773 и 759), и 
пружа се њеном целом дужи-
ном, на чијој се територији завр-
шава (између катастарске пар-
целе 759 и 757). Све у к.о. Бачка 
Паланка - град. Утврђује се 
назив: „МИЛУНКЕ САВИЋ“ 
- (MILUNKY SAVIĆOVEJ), 
(нова улица). 

Улица 7.
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 7308 (између катастар-
ских парцела 7364 и 7235/6), и 
пружа се целом дужином на 
катастарској парцели 673, на 
чијој се територији завршава 
(између катастарске парцеле 
651/1 и 674/1). Све у к.о. Бачка 
Паланка – град. Утврђује се 
назив: „ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ“ 
- (ISIDORY SEKULIĆOVEJ), 
(нова улица). 

Улица 8. 
 - Улица почиње на катастарској 

парцели 7388 (између катас-
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тарске парцеле 7431 и 4523/10), 
и пружа се дуж ње, завр-
шава се на њеној територији 
(између катастарске парцеле 
4453 и 4469/2). Све у к.о. Бачка 
Паланка- град. Утврђује се 
назив: „ВУКАШИНА ШОШ-
КОЋАНИНА  – (VUKAŠINA 
ŠOŠKOĆANINA), (нова улица).

Улица 11. 
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 7238 и пружа се дуж 
катастарске парцеле 7235/6, 
затим прелази преко катас-
тарске парцеле 7289, на чијој се 
територији завршава (између 
катастарске парцеле 2513/1 
и 2518/1). Све у к.о. Бачка 
Паланка – град. Утврђује 
се назив: „ПРВО ЖЕЛЕЗ-
НИЧКО НАСЕЉЕ“ -– (PRVÉ 
ŽELEZNIČNÉ SÍDLISKO), 
(продужетак улице).

Улица 12. 
 - Улица почиње на катастарској 

парцели 7423 (између катас-
тарске парцеле 6935 и 7147/3) 
и пружа се њом целом дужи-
ном, на њеној територији се и 
завршава (између катастарске 
парцеле 7424 и 7122/1). Све 
у к.о. Бачка Паланка – град. 
Утврђује се назив: „СУН-
ЧАНА“ (SLNEČNÁ), (нова 
улица). 

Улица 13.
 - Улица почиње на катастарској 

парцели 727 (између 726/2 и 
728) иде дуж катастарске пар-
целе 7235/6 на чијој се терито-
рији завршава (између катас-
тарске парцеле 759 и 7268). Све 
у к.о. Бачка Паланка – град. 

Утврђује се назив: „ДРУГО 
ЖЕЛЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ“ 
(DRUHÉ ŽELEZNIČNÉ 
SÍDLISKO), (продужетак 
улице).

Улица 14.
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 4292/25 (између 
катастарске парцеле 4292/31 
и 4292/24), на истој парцели 
се завршава (између катас-
тарске парцеле 4292/17 и 
4292/31). Утврђује се назив: 
„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ - 
(PRIEMYSELNÁ ZÓNA), (нова 
улица).

Улица 15. 
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 4289/1 (између 4292/38 
и 4288/3), наставља се на катас-
тарској парцели 4289/2, затим 
иде преко катастарске парцеле 
7106/4 и 7105/2. Завршава се на 
катастарској парцели 7345/1. 
Све у к.о. Бачка Паланка – град. 
Утврђује се назив: „ЛУЧКА“ “ 
– (PRÍSTAVNÁ), (нова улица).

Улица 16. 
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 23461 (између катас-
тарске парцеле 10251 и 21077/3), 
затим иде делом на катастар-
ску парцелу 23463/1 у к.о. Бачка 
Паланка – град, затим иде дуж 
3463/2, на њеној територији се 
завршава (између катастарске 
парцеле 1045/2 и 1059). У к.о. 
Бачка Паланка. Утврђује се 
назив: „БРАНКА БАЈИЋА“ - 
(BRANKA BAJIĆA), (проду-
жетак улице).
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Улица 17. 
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 10106 (између катас-
тарске парцеле 10105/1 и 
11008), у к.о. Бачка Паланка 
– град, затим иде преко катас-
тарске парцеле 174 уз катас-
тарску парцелу 1007 целом 
дужином , затим прелази 
у катастарску парцелу 232, 
379, 373, 367 и завршава се на 
катастарској парцели 301 у 
к.о. Нова Паланка. Утврђује 
се назив: „БОКТЕРНИЦА“ – 
(VOCHTERŇA), (нова улица).

Улица 18.
 - Улица почиње од улице 

Дунавска обала, на катастар-
ској парцели 7218/2 (између 
катастарске парцеле 6294 и 
6295), преко катастарске пар-
целе 7432, делом дуж катас-
тарске парцеле 10945/6, у к.о. 
Бачка Паланка – град, даље 
иде дуж катастарске парцеле 
945/7, на чијој се територији 
завршава (између катастарске 
парцеле 946/2 и 945/4, у к.о. 
Нова Паланка. Утврђује се 
назив: „ВИНОГРАДАРСКА“ 
- (VINOHRADNÍCKA), (нова 
улица).

Улица 19.
 - Улица почиње од предложене 

улице број 16, на катастарској 
парцели 23463/1, иде преко 
катастарске парцеле 23448/1, 
дуж катастарске парцеле 
23751, на чијој се територији 
завршава (између катастарске 
парцеле 21075 и 21077/3), све 
у к.о. Бачка Паланка – град. 
Утврђује се назив: „ИЗЛЕТ-
НИЧКА“ - (VÝLETNÍCKA), 
(нова улица).

Улица 20.
 - Улица почиње на катастарској 

парцели 3483 (између катас-
тарске парцеле 12 и 15), иде 
делом дуж ње, сече катастар-
ску парцелу 3483, 3381, 20/3, 
иде делом дуж 3481, 3482, на 
чијој се територији завршава 
(између катастарске парцеле 
591 и 590). Све у к.о. Бачка 
Паланка. Утврђује се назив: 
„ПАНОНСКА“ - (PANÓNSKA), 
(нова улица-заједничка са 
насељеним местом Челарево). 

Улица 21. 
 - Улица почиње од улице Све-

тозара Милетића, на катастар-
ској парцели 23458/1 (између 
катастарске парцеле 22859 и 
21462), у к.о. Бачка Паланка - 
град, иде дуж катастарске пар-
целе 3458/2, на чијој се терито-
рији завршава (између катас-
тарске парцеле 3446/2 и 3478), 
у к.о. Бачка Паланка. Утврђује 
се назив: “СВЕТОЗАРА 
МИЛЕТИЋА“ - (SVETOZARA 
MILETIĆA), (продужетак 
улице).

Улица 22. 
 - Улица почиње од предложене 

улице број 20, на катастарској 
парцели 3480 (између катас-
тарске парцеле 25 и 23/1), иде 
делом дуж катастарске пар-
целе 3479, сече катастарску 
парцелу 3382/2, делом дуж 
катастарске парцеле 3478, 
завршава се на катастарској 
парцели 3458/2. Све у к.о. 
Бачка Паланка. Утврђује се 
назив: „КЕРЕКИЋКИ ПУТ“ - 
(KEREKIĆSKA CESTA), (нова 
улица).
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Улица 23.
 - Улица почиње од улице Бранка 

Радичевића, на катастарској 
парцели 23501 (између катас-
тарске парцеле 23023 и 22969), 
иде делом дуж катастарске 
парцеле 23500/1, завршава 
се на катастарској парцели 
23499 (између катастарске 
парцеле 23699 и 21591). Све 
у к.о. Бачка Паланка – град. 
Утврђује се назив: „БРАНКА 
РАДИЧЕВИЋА“ - (BRANKA 
RADIČEVIĆA), (нова улица).

Улица 24. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Новосадски пут, на 
катастарској парцели 23099/2, 
иде преко катастарске пар-
целе 23441/2, 23103/2, 23107/2, 
23112/2, 22734/3, 22728/2, 
22713/3, 22709/3, 22699/3, иде 
делом дуж катастарске парцеле 
23456, у к.о. Бачка Паланка – 
град, завршава се на катастар-
ској парцели 3454 у к.о. Бачка 
Паланка. Утврђује се назив: 
„БРАЦИНА“ (BRACOVA), 
(нова улица).

Улица 26. 
 - Улица почиње и иде дуж 3637 

(између катастарске парцеле 
2514 и 2536), преко 3636, дуж 
3638, на чијој територији се 
завршава (између катастарске 
парцеле 2425 и 2455/2). Све у 
к.о. Бачка Паланка. Утврђује 
се назив: „РАТАРСКА“ 
(ROĽNÍCKA), (нова улица).

Улица 27.
 - Улица почиње од Шафарикове 

улице, на катастарској пар-
цели 23474/5, иде дуж ње, и на 

њеној територији се завршава 
(између катастарске парцеле 
20939 и 21076/2). Све у к.о. 
Бачка Паланка – град. Утврђује 
се назив: „ШАФАРИКОВА“ 
(ŠAFÁRIKOVA), (продужетак 
улице).

Улица 28.
 - Улица почиње од постојеће 

улице Дунавска обала, на 
катастарској парцели 10979/1 
(катастарска парцела 10654 
и 10686), иде преко 10951/1, у 
к.о. Бачка Паланка – град, дуж 
катастарске парцеле 980, на 
чијој се територији завршава 
(738 и 806), у к.о. Нова Паланка. 
Утврђује се назив: „БУКИН-
СКИ ПУТ“ (BUKINSKÁ 
CESTA), (нова улица).

Улица 29.
 - Улица почиње од постојеће 

Кумановске улице, на катас-
тарској парцели 11033 (између 
катастарске парцеле 10556/2 и 
10470/1), иде преко катастарске 
парцеле 10962/2, дуж катас-
тарске парцеле 11034/2, 11034/1, 
на чијој се територији завр-
шава (између катастарске пар-
целе 10603 и 10425). Све у к.о. 
Бачка Паланка – град. Утврђује 
се назив: „СИНАЈСКА“ 
(SINAJSKÁ), (нова улица).

Улица 30. 
 - Улица почиње од постојеће 

Шафарикове улице, иде делом 
дуж катастарске парцеле 23745 
(између катастарске парцеле 
21126/7 у 21172/5), преко катас-
тарске парцеле 23744, 23446/1, 
завршава се на катастарске 
парцеле 23779 (између катас-
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тарске парцеле 22870 и 22871). 
Све у к.о. Бачка Паланка – 
град. Утврђује се назив: „РАВ-
НИЧАРСКА“ (ROVINNÁ), 
(нова улица).

Улица 31.
 - Улица почиње од постојеће 

улице Новосадски пут, на 
катастарској парцели 23460/1, 
иде делом дуж катастарске 
парцеле 23494/1, у к.о. Бачка 
Паланка – град, затим пре-
лази на катастарску парцелу 
3494/2, иде дуж ње, завршава 
се на каастарској парцели 3620 
у к.о. Бачка Паланка. Утврђује 
се назив: „ФАЗАНЕРИЈА“ 
(BAŽANTNICA), (нова улица).

Улица 33.
 - Улица почиње од постојеће 

улице Дунавска обала, на 
катастарској парцели 7158/2, 
иде преко катастарске парцеле 
7160/2, делом дуж катастарске 
парцеле 7156/2, затим преко 
катастарске парцеле 7170/2, 
7156/4, завршава се на катас-
тарској парцели 7152/3 (између 
катарске парцеле 7152/3 и 
7152/6. Све у к.о. Бачка Паланка 
- град. Утврђује се назив: 
„ЦАРИНСКА“ (COLNÁ), (нова 
улица).

Засеок 1. 
 - Засеок се налази на катастар-

ској парцели 241, 1018, 965, 981, 
обухвата катастарску парцелу 
270. Све у к.о. Нова Паланка. 
Утврђује се назив: „БУКИН-
СКИ ЗАСЕОК“ (BUKINSKÝ 
LAZ),(нов засеок)

            
  

Засеок 2.
 - Засеок се налази на кп 23283/4. 

Све у КО Бачка Паланка-град. 
Утврђује се назив: „ФЛОРИДА 
“ (FLORIDA),(нов засеок).

2. У насељеном месту Визић 
а на простору Месне 
заједнице „Визић: 

Улица 1.
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле х3 (између катас-
тарске парцеле 526/4 и 526/1), 
иде делом дуж ње, сече катас-
тарску парцелу 247/1, завршава 
се на катастарској парцели 
260. Све у катастарској опш-
тини Визић. Утврђује се назив: 
„СРЕМСКА“ (SRIEMSKA), 
(нова улица).

Улица 2. 
 - Улица почиње од предложене 

улице број 1 на катастарској 
парцели 1654/1 (између катас-
тарске парцеле 517/2 и 519), иде 
делом дуж катастарске пар-
целе 1645/2, и завршава се на 
катастарској парцели 1645/3 
(између катастарске парцеле 
448/3 и 448/2). Све у к.о. Визић. 
Утврђује се назив: „ПАРТИ-
ЗАНСКА“ (PARTIZÁNSKA), 
(нова улица).

Улица 3. 
 - Улица почиње од предложене 

улице број 1 на катастарској 
парцели 517/1, иде делом дуж 
катастарске парцеле 1586, 
сече катастарску парцелу 
513/1, 513/2, иде делом дуж 
катастарске парцеле 1270, 
катастарске парцеле 183/1 на 
чијој се територији завршава 
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(између катастарске парцеле 
183/2 и 160/2). Све у к.о. Визић. 
Утврђује се назив: „ФРУШКО-
ГОРСКА“ (FRUŠKOHORSKÁ), 
(нова улица).

Улица 4. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Пеке Дапчевића, на 
катастарској парцели 1588 
(између катастарске пар-
целе 55 и 54) иде делом дуж 
катастарске парцеле 1589, 
на чијој се територији завр-
шава (између 47/1 и 38). Све у 
к.о. Визић. Утврђује се назив: 
„ПЕКЕ ДАПЧЕВИЋА“ (PEKA 
DAPČEVIĆA), (продужетак 
улице).

Улица 5. 
 - Улица почиње од постојеће 

Пеке Дапчевића, на катастар-
ској парцели х2 (између катас-
тарске парцеле 67 и 82), сече 
катастарску парцелу 1581/1 иде 
делом дуж катастарске парцеле 
1582, на чијој се територији 
завршава (између катастарске 
парцеле 261/4 и 264/2). Све у 
к.о. Визић. Утврђује се назив: 
„НИКОЛЕ ТЕСЛЕ“ (NIKOLU 
TESLU), (нова улица).

3. У насељеном месту Гајдобра 
а на подручју месне 
заједнице „Гајдобра: 

Улица 1. 
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 3069 (између катас-
тарске парцеле 3441 и 3604), 
затим прелази на катастарску 
парцелу 1481, где се и завршава 
(између катастарске парцеле 
1466 и 1486). Све у к.о. Гајдо-

бра. Утврђује се назив: „НЕВЕ-
СИЊСКА“ (NEVESINJSKÁ), 
(продужетак улице).

Улица 2. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Мире Попаре, на катас-
тарској парцели 1468, иде дуж 
катастарске парцеле 3459, на 
чијој се територији завршава 
(између катастарске парцеле 
2037 и 3411). Све у к.о. Гајдо-
бра. Утврђује се назив: „МИРЕ 
ПОПАРЕ“ (MIRY POPARY), 
(протужетак улица).

4. У насељеном месту 
Деспотово а на простору 
Месне заједнице Деспотово: 

Улица 1. 
 - Улица почиње на катастарској 

парцели 2917 (између катас-
тарске парцеле 2791 и 2903), 
иде делом дуж катастарске 
парцеле 1847, сече катастар-
ску парцелу 1827, иде делом 
дуж катастарске парцеле 1848 
на њеној територији се завр-
шава (између катастарске пар-
целе 1935 и 1795). Све у к.о. 
Деспотово. Утврђује се назив: 
„САЛАШИ“ (SALAŠE), (нова 
улица заједничка са насеље-
ним местом Пивнице).

  Улица 2. 
 - Улица почиње на катастарској 

парцели 2920, иде делом дуж 
катастарске парцеле 1937, 1938, 
1949, завршава се на катас-
тарској парцели 1945 (између 
катастарске парцеле 967 и 
1266). Све у к.о. Деспотово. 
Утврђује се назив: „ЖЕЛЕЗ-
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НИЧКА“ (ŽELEZNIČNÁ), 
(продужетак улице).

Улица 3. 
 - Улица почиње на катастарској 

парцели 2918 (између катас-
тарске парцеле 2920 и 2597), 
пресеца катастарску парцелу 
1802, 1805, 1804, иде делом 
дуж катастарске парцеле 1914, 
на чијој се територији завр-
шава (између катастарске пар-
целе 1945 и 1804). Утврђује се 
назив: „ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА“ 
(NÁMESTIE OSLOBODENIA), 
(продужетак улице).

Улица 4.
 - Улица почиње од предложене 

улице број 3 на катастарској 
парцели 1805, иде делом дуж 
катастарске парцеле 1849, 1850 
и 1851 на чијој територији се 
завршава (између катастарске 
парцеле 1894 и 1931). Све у 
к.о. Деспотово. Утврђује се 
назив: „РАВНОСЕЛКИ ПУТ“ 
. (RAVNOSELSKÁ CESTA), 
(нова улица).

Улица 5.
 - Улица почиње од постојеће 

улице Доситеја Обрадовића, на 
катастарској парцели 2903, иде 
делом дуж катастарске парцеле 
2913, на чијој се територији 
завршава (између катастарске 
парцеле 2507 и 2506). Све у к.о. 
Деспотово. Утврђује се назив: 
„ВОЈВОДЕ РАДОМИРА 
ПУТНИКА“ . (VOJVODU 
RADOMIRA PUTNIKA), (про-
дужетак улице).

Улица 8.
 - Улица почиње од постојеће 

улице Доситеја Обрадовића, 
на катастарској парцели 2903, 
(између катастарске парцеле 
2125 и 2110), иде дуж ње, завр-
шава се између катастарске 
парцеле 2171 и 2163. Све у к.о. 
Деспотово. Утврђује се назив: 
„ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА“. 
(DOSITEJA OBRADOVIĆA), 
(продужетак улице).

Засеок 1.
 - Засеок се налази на катастар-

ској парцели 5. Све у к.о. Дес-
потово. Утврђује се назив:“ 
ШТРКОВАЦ“ (ŠTRKOVEC), 
(нов засеок).

  Засеок 2. 
 - Засеок се налази на катастар-

ској парцели 1741. Све у к.о. 
Деспотово. Утврђује се назив: 
„ЛИВАДЕ“ (LÚKY), (нов 
засеок).

5. У насељеном месту 
Младеново на простору 
месне заједнице Младеново

Улица 1. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Симе Шолаје, на катас-
тарској парцели 4564 (између 
катастарске парцеле 3256 и 
4450) иде дуж ње и на њеној 
територији се завршава (између 
катастарске парцеле 4068 и 
4120). Све у к.о. Младеново. 
Утврђује се назив: „СИМЕ 
ШОЛАЈЕ“ (SIMU ŠOLAJU), 
(продужетак улице).

Улица 2.
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 4552 (између катас-
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тарске парцеле 675 и 2803), иде 
дуж ње и на њеној територији 
се завршава (између катас-
тарске парцеле 2794 и 2812). 
Све у к.о. Младеново. Утврђује 
се назив: „МЛАДЕНА СТОЈА-
НОВИЋА“ (MLADENA 
STOJANOVIĆA), (продужетак 
улице).

Улица 3. 
 - Улица почиње од предложене 

улице број 1, на катастарској 
парцели 4564, иде дуж катас-
тарске парцеле 4450, на њеној 
територији се завршава (између 
катастарске парцеле 4455/1 и 
4451). Све у к.о. Младеново. 
Утврђује се назив: „ЛОВРЕ-
НАЧКА“ (LOVRENACKÁ), 
(нова улица).

Улица 4. 
 - Улица почиње на катастарске  

парцеле 1320 и иде између 
катастарских парцела 1482 
и 1483, преко парцеле број 
1425/10, до катастарске пар-
целе број 1426 а према катас-
тарској парцели 1449. Све у к.о. 
Младеново. Утврђује се назив: 
„УНСКА“ (UNSKÁ), (нова 
улица).

Улица 5. 
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 1221, иде преко катас-
тарске парцеле број 1472 и 
граничи се са катастарском 
парцелом број 1205. Све у 
к.о. Младеново. Утврђује се 
назив: „ВОЈВОЂАНСКА“ 
(VOJVODINSKÁ), (нова 
улица).

Улица 6. 
 - Улица се налази на катастар-

ској парцели број 4545, пружа 
се дуж парцеле 2629 и гра-
ничи са леве стране са парце-
лом 2603 и парцелом 2617/1. 
Све у к.о. Младеново. Утврђује 
се назив: „КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ“ (KRÁĽA PETRA 
PRVÉHO), (продужетак улице).

6. У насељеном месту Нештин 
на простору Месне заједнице 
Нештин

Улица 1. 
 - Улица се простире целом 

дужином кроз катастарску 
парцелу 4834 (почиње између 
катастарске парцеле 4586 и 
4768/3, а завршава се између 
катастарске парцеле 4649 
и 4650). Све у к.о. Нештин. 
Утврђује се назив: „ГОРЊЕ 
ЛИВАДИЦЕ“, (HORNÉ 
LÚČKY), (нова улица).

Улица 2. 
 - Улица почиње од границе са 

суседним насељеним местом 
Сусек на катастарској парцели 
4837, затим се пружа преко 
катастарске парцеле 4419, 
4424/3, 4424/8, 4830, 4442/7, 
4442/8, 4442/9 завршава се на 
катастарској парцели 4443/3. 
Све у к.о. Нештин. Утврђује 
се назив: „БАОДА“. (BAODA), 
(нова улица, заједничка са 
насељеним местом Сусек, 
Општина Беочин). 

Улица 3. 
 - Улица почиње од предложене 

улице број 5, од катастарске 
парцеле 4768/1 пружа се делом 
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дуж кастарске парцеле 4832, 
затим иде преко катастарске 
парцеле 4672/1, 4672/2, 4674/1, 
4674/2, 4448/1, завршава се на 
катастарској парцели 4447. 
Све у к.о. Нештин. Утврђује 
се назив: „МИШЕВАЦ“. 
(MIŠEVEC), (нова улица).

Улица 4.
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 4654/7, и пружа се 
преко катастарске парцеле 
4654/3, 4655/3, 4657/3, 4659, 
4688/5, 4688/7, 4660, 4688/8, 
завршава се на катастарској 
парцели 4671/1. Све у к.о. 
Нештин. Утврђује се назив: 
„ГОРЊИ МИШЕВАЦ“. 
(HORNÝ MIŠEVEC), (нова 
улица).

Улица 5. 
 - Улица почиње од постојеће 

Карађорђеве улице на катас-
тарској парцели 4768/1 
(између катастарске парцеле 
4263/3 и 4263/1), и протеже 
се њој целом дужином, на 
чијој се територији завршава 
(између катастарске парцеле 
4662/34 и 4532). Утврђује се 
назив: „КАРАЂОРЂЕВА“. 
(KARAĐORĐOVA), (продуже-
так улице).

Улица 6. 
 - Улица почиње од постојеће 

Карађорђеве улице на катас-
тарској парцели 4768/1 (између 
4262/8 и 367/13), преко катас-
тарске парцеле 4768/3, 367/10, 
делом дуж кастарске парцеле 
4823, прелази преко катас-
тарске парцеле 4604/5, 4604/1, 
4624/2, 4626, 4627, затим иде 

дуж катастарске парцеле 4836, 
на чијој се територији завршава 
(код катастарске парцеле 4649). 
Све у к.о. Нештин. Утврђује 
се назив: „ЛИВАДИЦЕ“ 
(LÚČKY), (нова улица).

Улица 7. 
 - Улица почиње на катастарској 

парцели 4753 (између 624/1 и 
625), протеже се њом целом 
дужином, и на њеној тери-
торији се завршава (између 
катастарске парцеле 630 и 
651/1). Утврђује се назив: 
„БЕЛИЛО“(BIELIDLO), (про-
дужетак нове улице).

Улица 8.
 - Улица почиње од катас-

тарске парцеле 4753 (између 
катастарских парцела 630/1 и 
626), затим иде преко катас-
тарске парцеле 42/1, 42/2, 
и завршава се на катастар-
ској парцели 43. Утврђује се 
назив: „ВИНОГРАДАРСКА“ 
((VINOHRADNÍCKA),), (нова 
улица). 

Улица 9. 
 - Улица почиње на катастарској 

парцели 4768/1 (између катас-
тарске парцеле 710 и 706), иде 
целом дужином кроз ту пар-
целу, завршава се на њеној 
територији (између катас-
тарске парцеле 447 и 4816/1). 
Све у к.о. Нештин. Утврђује 
се назив: „КАРАЂОРЂЕВА“ 
(KARAĐORĐOVA), (продуже-
так улице).

Улица 10. 
 - Улица почиње на катастар-

ској парцели 4768/1 (између 
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4816/1 и 4743), иде целом 
дужином кроз ту парцелу, 
завршава се на њеној терито-
рији између 4263/1 и 4263/3). 
Све у к.о. Нештин. Утврђује 
се назив: „KAРАЂОРЂЕВА“ 
(KARAĐORĐOVA), (продуже-
так улице).

Улица 11. 
 - Улица почиње од постојеће 

Карађорђеве улице на катас-
тарској парцели 4749 (између 
катарстарске парцеле 276/2 
и 342/1), иде целом дужи-
ном кроз ту парцелу, завр-
шава се на њеној територији 
(између катастарске парцеле 
316 и 310/2). Све у к.о. Нештин. 
Утврђује се назив: „ФРУШКО-
ГОРСКА“ (FRUŠKOHORSKÁ), 
(продужетак улице).

Улица 12.
 - Улица почиње на катастар-

ској парцели 4749, иде делом 
дуж катастарске парцеле 4747, 
сече катастарску парцелу 
4850, завршава се на катастар-
ској парцели 4230. Све у к.о. 
Нештин. Утврђује се назив: 
„САВЕ ШУМАНОВИЋА “ 
(SAVU ŠUMANOVIĆA), (нова 
улица). 

Засеок 1.
 - Засеок се налази делом на 

катастарској парцели 1996, 
затим иде преко катастарске 
парцеле 2124, 2099/1, 2209, 
2227/1, 2237, 2235/1, 2235/14, 
2316/2, 2326, 2345, 2001 и завр-
шава се на катастарској пар-
цели 1988. Све у к.о. Нештин. 
Утврђује се назив: „СИН-

КЕРЕК“ (SINKEREK), (нов 
засеок).

Засеок 2.
 - Засеок се налази делом на 

катастарској парцели 2607, 
2609 и 2608/6, обухвата катас-
тарску парцелу 2608/1 и 2608/3. 
Све у к.о. Нештин. Утврђује 
се назив: „СЕЛИШТЕ“ 
(SELIŠTE), (нов засеок ).

7. У насељеном месту Нова 
Гајдобра на простору Месне 
заједнице Нова Гајдобра

  Улица 1. 
 - Улица почиње од катастарске 

парцеле 898 (између катас-
тарске парцеле 907 и 212), иде 
преко катастарске парцеле 74, 
дуж катастарске парцеле 882, 
на чијој се територији завршава 
(између катастарске парцеле 86 
и 881). Све у к.о. Нова Гајдобра. 
Утврђује се назив: „ИНДУС-
ТРИЈСКА“ (PRIEMYSELNÁ), 
(нова улица).

Улица 2. 
 - Улица почиње на катастарској 

парцели 936, иде целом дужи-
ном на катастарској парцели 
950, на чијој се територији 
завршава (између катастарске 
парцеле 655 и 557). Све у к.о. 
Нова Гајдобра. Утврђује се 
назив: „АЛЕКСЕ ШАНТИЋА“ 
(ALEKSU ŠANTIĆA), (нова 
улица).

Засеок 1.
 - Засеок се налази на катастар-

ској парцели 984. Све у к.о. 
Нова Гајдобра. Утврђује се 
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назив: „КАНАЛ“ (KANÁL), 
(нов засеок).

Засеок 2.
 - Засеок се налази на катастар-

ској парцели 745. Све у к.о. 
Нова Гајдобра. Утврђује се 
назив: „ВОЋЊАЦИ“. (SADY), 
(нов засеок).

Засеок 3.
 - Засеок се налази делом на 

катастарској парцели 935, 593, 
594 и 999. Обухвата катас-
тарску парцелу 595. Све у к.о. 
Нова Гајдобра. Утврђује се 
назив: „ЛОВАЧКА КУЋА“ 
(POĽOVNÍCKY DOM), (нов 
засеок).

8. У насељеном месту 
Обровац  на простору Месне 
заједнице Обровац

  Улица 1. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Бранка Радичевића 
(између катастарске парцеле 
3534 и 1428), иде делом дуж 
3641, сече 3534, делом дуж 
катастарске парцеле 3640, 
сече катастарску парцелу 
3528, затим делом дуж катас-
тарске парцеле 3644, 3646, 
3657, завршава се на катастар-
ској парцели 3539, код границе 
са суседним насељеним мес-
том Бачка Паланка. Све у к.о. 
Обровац. Утврђује се назив: 
„БРАНКА РАДИЧЕВИЋА“ 
(BRANKA RADIČEVIĆA), 
(продужетак улице).

Засеок 1. 
 - Засеок се налази на катастар-

ској парцели 2531, код гра-

нице са суседним насеље-
ним местом Товаришево. Све 
у к.о. Обровац. Утврђује се 
назив: „БРАЊИН САЛАШ“ 
(BRANJOV SALAŠ), (нов 
засеок).

9. У насељеном месту 
Параге  на простору Месне 
заједнице Параге

   Улица 1. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Цара Лазара (између 
катастарске парцеле 1503 и 
1672), иде делом дуж катас-
тарске парцеле 2324 прелази 
преко катастарске парцеле 
2312, где се и завршава код 
границе са суседним насеље-
ним местом (између катас-
тарске парцеле 5348 и 5349). 
Све у к.о. Параге. Утврђује 
се назив: „АРСЕНИЈА ЧАР-
НОЈЕВИЋА“. (ARSENIJA 
ČARNOJEVIĆA), (нова улица - 
заједничка са насељеним мес-
том Товаришево). 

  Засеок 1, 
 - Засеок се налази на катас-

тарској парцели 2249, 2232, 
2231, 2251, и завршава се на 
катастарској парцели 2249. 
Све у к.о. Параге. Утврђује се 
назив:“СТАРО СЕЛО“ (STARÁ 
DEDINA) ( нов засеок).

10. У насељеном месту 
Пивнице  на простору 
Месне заједнице Пивнице

  Улица 1. 
 - Улица почиње од постојеће 

Војвођанске улице на катас-
тарској парцели 6790 (између 
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катастарске парцеле 6766 и 
5029/1), сече катастарску пар-
целу 6766, завршава се на 
катастарској парцели 6791 
(између катастарске парцеле 
7026 и 6299). Све у к.о. Пив-
нице. Утврђује се назив: „СИЛ-
БАШКИ ПУТ“ (SILBAŠSKÁ 
CESTA), (нова улица).

Улица 2. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Јована Поповића на 
катастарској парцели 2730, иде 
дуж катастарске парцеле 7, на 
њеној територији се завршава 
(између катастарске парцеле 
6 и 4261). Све у к.о. Пивнице. 
Утврђује се назив: „ЦРЕПАРА“ 
(ČREPÁREŇ), (нова улица).

Улица 3.
 - Улица почиње од постојеће 

улице Јована Поповића на 
катастарској парцели 2730, иде 
дуж катастарске парцеле 5, на 
њеној територији се завршава 
(између катастарске парцеле 
2 и 6). Све у к.о. Пивнице. 
Утврђује се назив: „ЦРЕПАРА“ 
(ČREPÁREŇ), (продужетак 
улице).

Улица 4. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Петра Драпшина на 
катастарској парцели 6785 
(између катастарске пар-
целе 4800 и 6891), иде целом 
дужином овом парцелом, на 
њеној територији се завр-
шава (између катастарске пар-
целе 6897 и 6890). Све у к.о. 
Пивнице. Утврђује се назив: 
„САЛАШИ“ (SALAŠE), (нова 

улица заједничка са насеље-
ним местом Деспотово). 

Улица 5. 
 - Улица почиње од постојеће 

Војвођанске улице (између 
катастарске парцеле 4424/2 
и 4430), иде целом дужи-
ном дуж катастарске пар-
целе 6788, на чијој се терито-
рији завршава (између катас-
тарске парцеле 3274 и 6854). 
Све у к.о. Пивнице. Утврђује 
се назив: „ВОЈВОЂАНСКА“ 
(VOJVODINSKÁ), (продуже-
так улице).

Улица 6. 
 - Улица почиње од предложене 

Улице број 5., на катастарској 
парцели 6785, иде делом дуж 
катастарске парцеле 6092, сече 
катастарску парцелу 6899, 
делом дуж катастарске парцеле 
6905, сече катастарску парцелу 
6903, делом дуж катастарске 
парцеле 6908, завршава се на 
катастарској парцели 6790. 
Све у к.о. Пивнице. Утврђује 
се назив: „ЈАРОШ” (JAROŠ), 
(нова улица).

Засеок 1. 
 - Засеок се налази делом на 

катастарској парцели 7049, 
6498, 6478, 7039, 6481, и обух-
вата катастарску парцелу 6480, 
6498 и 6497. Све у к.о. Пивнице. 
Утврђује се назив: „КАМЕН“ 
(KAMEŇ), (нов засеок). 

Засеок 2. 
 - Засеок се налази делом на 

катастарској парцели 6889, 
4638, сече 6893 и делом на 
катастарској парцели 4641. 
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Обухвата катастарску пар-
целу 4639 и 4640. Све у к.о. 
Пивнице. Утврђује се назив: 
„КОМУНАЛ“ (KOMUNÁL), 
(нов засеок). 

11. У насељеном месту 
Силбаш  на простору Месне 
заједнице Силбаш

  Улица 1. 
 - Улица почиње од постојеће 

Светосавске, на катастарској 
парцели 1445 (између катас-
тарске парцеле 1458/2 и 1457), 
иде делом дуж катастарске 
парцеле 1475 и 4246, сече катас-
тарску парцелу 4205 и завр-
шава се на катастарској пар-
цели 4247 (између катастарске 
парцеле 3477 и 3115). Утврђује 
се назив: „СВЕТОСАВСКА“ 
(SVÄTOSAVSKÁ) (продужетак 
улице).

Улица 2. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Николе Тесле (између 
катастарске парцеле 25 и 
2864) иде дуж катастарске 
парцеле 4257, завршава се на 
катастарској парцели 4256. 
Све у к.о. Силбаш. Утврђује 
се назив: „ПАРОШКИ ПУТ“ 
(PARAGSKÁ CESTA), (нова 
улица).

Засеок 1.
 - Засеок се налази делом на 

катастарској парцели 4205, 
сече катастарску парцелу 4288, 
иде делом дуж катастарске 
парцеле 2004/1, 2003 и 2002. 
Све у к.о. Силбаш. Утврђује 
се назив: „ДЕСПОТОВАЧКИ 

ПУТ“ (DESPOTOVACKÁ 
CESTA), (нов засеок).

Засеок 2.
 - Засеок се простире само на 

катастарској парцели 1483 и 
обухвата катастарску пар-
целу 1482. Све у к.о. Силбаш. 
Утврђује се назив: „МАЛО 
СЕЛО“ (MALÁ DEDINA), (нов 
засеок).

12. У насељеном месту 
Товаришево на простору 
Месне заједнице 
Товаришево

  Улица 1. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Вука Караџића на катас-
тарској парцели 1981 (између 
катастарске парцеле 528 и 463), 
на њеној територији се завр-
шава (између катастарске пар-
целе 487 и 490). Све у к.о. Това-
ришево. Утврђује се назив:“ 
НОВА УЛИЦА“ (NOVÁ 
ULICA), (нова улица).

Улица 2. 
 - Улица почиње од постојеће 

улице Маршалаа Тита на 
катастарској парцели 5231, иде 
делом дуж ње (између 3885 
и 5461), пресеца катастарску 
парцелу 5304, завршава се 
на катастарској парцели 5327 
(између катастарске парцеле 
3021 и 5306). Све у к.о. Товари-
шево. Утврђује се назив: „МАР-
ШАЛА ТИТА“ (MARŠALA 
TITA), (продужетак улице).

  Улица 3. 
 - Улица почиње од границе са 

суседним насељеним мес-
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том Параге, на катастарској 
парцели 5347, сече катастар-
ску парцелу 2312, 2311, 5318, 
завршава се на катастарској 
парцели 5348 (између катас-
тарске парцеле 2313 и 5349. Све 
у к.о. Товаришево. Утврђује 
се назив: „АРСЕНИЈА ЧАР-
НОЈЕВИЋА“ (ARSENIJA 
ČARNOJEVIĆA), (нова улица - 
заједничка са насељеним мес-
том Параге).

Засеок 1.
 - Засеок се налази делом на 

катастарској парцели 3157/1, 
5329, 3154/3, 5314 и обухвата 
катастарску парцелу 3155 и 
3156. Све у к.о. Товаришево. 
Утврђује се назив: „ЛИВАДЕ“ 
(LÚKY), (нов засеок). 

13. У насељеном месту 
Челарево  на простору 
Месне заједнице Челарево

  Улица 1. 
 - Улица почиње од постојеће 

Пролетерске улице, од катас-
тарске парцеле 1386/1 и прос-
тире се целом дужином на 
катастарској парцели 1371/57, 
на њеној територији се завр-
шава (између катастарске пар-
целе 1371/83 и 1371/37). Све 
у к.о. Челарево. Утврђује се 
назив: „ЛАЗЕ КОСТИЋА“ 
(LAZU KOSTIĆA) (нова улица).

Улица 2. 
 - Улица почиње од постојеће 

Пролетерске улице од катас-
тарске парцеле 1386/1 и прос-
тире се целом дужином кроз 
катастарску парцелу 1371/8, на 
њеној територији се завршава 

(између катастарске парцеле 
1362/12 и 1371/34). Све у к.о. 
Челарево. Утврђује се назив: 
„ПЕТРА КОЧИЋА“ (PETRA 
KOČIĆA) (нова улица).

Улица 3. 
 - Улица почиње на катастарској 

парцели 2978/1 (између катас-
тарске парцеле 2975 и 2978/4), 
пружа се њом целом дужи-
ном. Завршава се на катастар-
ској парцели 2978/1 (између 
катастарске парцеле 2961 и 
2977). Све у к.о. Челарево. 
Утврђује се назив: „ДУНАВ-
СКО НАСЕЉЕ“ (DUNAJSKÉ 
POBREŽIE) (нова улица).

Улица 4. 
 - Улица почиње од границе са 

суседним насељеним местом 
Бачка Паланка, на катастар-
ској парцели 3002, иде дуж 
катастарске парцеле 1408, 
на њеној територији се завр-
шава (између катастарске 
парцеле 1407 и 1377). Све у 
к.о. Челарево. Утврђује се 
назив: „НОВОСАДСКИ ПУТ“  
(NOVOSADSKÁ CESTA) (нова 
улица).

Улица 5. 
 - Улица почиње на катастарској 

парцели 3028 (између катас-
тарске парцеле 1857 и 3094), 
иде делом дуж катастарске 
парцеле 3125, пресеца катас-
тарску парцелу 3036, иде дуж 
катастарске парцеле 3123, 
на њеној територији се завр-
шава (између катастарске пар-
целе 2868 и 2567). Све у к.о. 
Челарево. Утврђује се назив: 
„ПАНОНСКА“ (PANÓNSKA) 
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(нова улица-заједничка са 
насељеним местом Бачка 
Паланка). 

Улица 6. 
 - Улица почиње од постојеће 

Пролетерске улице, на катас-
тарској парцели 3028, иде 
делом дуж катастарске пар-
целе 3029, скреће и иде делом 
дуж 3109, сече катастарску 
парцелу 3036, делом дуж 
катастарске парцеле 3116, на 
чијој се територији завршава 
(између катастарске парцеле 
2291 и 2292). Утврђује се назив: 
„ПАТРИЈАРХА ПАВЛА“ 
(PATRIARCHU PAVLA) (нова 
улица).

Засеок 1. 
 - Засеок се налази делом на 

катастаској парцели 3034, 
1528/2 и 1529. Обухвата катас-
тарску парцелу 1527. Све у к.о. 
Челарево. Утврђује се назив: 
„СТАРИ САЛАШ“ (STARÝ 
SALAŠ) (нов засеок). 

Члан 3. 

О споровођењу ове Одлуке ста-
раће се Републички геодетски завод 
и Општинска управа Општине Бачка 
Паланка у складу са Уредбом о адрес-
ном регистру и актима Општине Бачка 
Паланка. 

Члан 4. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-015-20/2019
Дана: 5. септембра 2019. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник  
Скупштине општине
 Мита Лачански, с.р. 

209

На основу члана 35. став 6. Закона 
о планирању и изградњи (“Службени гла-
сник РС”, бр. 72/2009, 81/2009-исправка., 
64/2010-oдлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013–одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон), 
члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локал-
ној самоуправи (“Службени гласник 
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 
Бачка Паланка“, број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на 36. седници, 
одржаној 5. септембра 2019. године, 
доноси:

ОДЛУКУ
О УСАГЛАШАВАЊУ 

СПРОВЕДЕНОГ ПОСТУПКА 
УСВАЈАЊА ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА СА ЗАКОНОМ О 
ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Члан 1.

Овом Одлуком врши се усагла-
шавање спроведеног поступка усвајања 
Просторног плана општине Бачка 
Паланка („Службени лист општине 
Бачка Паланка“, бр. 20/2012) са Законом 
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о планирању и изградњи у делу поступка 
доношења Просторног плана и то у делу 
поступка од оглашавања излагања план-
ског документа на јавни увид до његовог 
доношења.

Члан 2.

Планска решења дата и донета 
у Просторном плану општине Бачка 
Паланка у („Службеном листу општине 
Бачка Паланка“, бр. 20/2012) остају на 
снази.  

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА                                                       
Број : II-35-33/2019                                       
5. септембра 2019. године
Бачка Паланка

Председник
Скупштине општине , 

Мита Лачански, 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 закон 
и 10/2019-други закон) и члана 40. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
бр. 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 36. седници, одржаној 
дана 5. септембра 2019. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Оновне школе 
„Херој Пинки“ Бачка Паланка

I

Разрешава се ТАТЈАНА МИТ-
РИЋ, дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Херој Пинки“ Бачка 
Паланка, изабрана из реда родитеља.

II

Именује се ПИНЋЈЕР 
АНДРИЈАНА, за члана Школског одбора 
Основне школе „Херој Пинки“ Бачка 
Паланка, изабрана из реда родитеља.

III

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

БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-33/2019
Дана: 5. септембар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине , 

Мита Лачански, 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 закон 
и 10/2019-други закон) и члана 40. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
бр. 9/2019), Скупштина општине Бачка 
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Паланка на својој 36. седници, одржаној 
дана 5. септембра 2019. године, донела је 

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

октобар“Бачка Паланка

I

Разрешава се ДЕЈАН ВИШЕ-
КРУНА, дужности члана Школског 
одбора, Гимназије „20. октобар“ Бачка 
Паланка, изабран из реда родитеља.

II

Именује се МИЛИЈАНА АДА-
МОВИЋ, за члана Школског одбора 
Гимназије „20. октобар“ Бачка Паланка, 
изабрана из реда родитеља.

III

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

БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-34/2019
Дана: 5. септембар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине , 

Мита Лачански, 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 закон 
и 10/2019-други закон) и члана 40. Ста-

тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
бр. 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 36. седници, одржаној 
дана 5. септембра 2019. 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 АЛЕКСАНДРА 
МАРЦИКИЋ, дужности члана Школ-
ског одбора, Техничке школе „9. мај“ Ба-
чка Паланка, изабрана из реда родитеља.

II

Именује се ЈЕЛЕНА ЉИЉАК 
ЋИРИЋ, за члана Школског одбора 
Техничке школе „9. мај“ Бачка Паланка, 
изабрана из реда родитеља.

III

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

БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-35/2019
Дана: 5. септембар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине , 

Мита Лачански, с.р.

213

На основу члана 40. став 1. тачка 
52. и члана 44. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
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Бачка Паланка“, бр. 9/2019) и члана 62. 
и 63. Пословника Скупштине општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, бр. 20/2019), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 36. седници, одржаној дана 5. сеп-
тембра 2019. године, донела је 

Р Е Ш E Њ Е
о разрешењу и избору члана 

Савета за финансије Скупштине 
општине Бачка Паланка

1. Разрешава се ЈОВАН ЗАРУП-
СКИ, дужности члана Савета 
за финансије Скупштине 
општине Бачка Паланка, због 
наступања смрти одборника.

2. Бира се ТАМАРА ПИЛИ-
ПОВИЋ, за члана Савета 
за финансије Скупштине 
општине Бачка Паланка.

3. Мандат новоизабраног члана 
траје до истека мандата Савета.

4. Ово решење објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка 
Паланка“.

БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-36/2019
Дана: 5. септембар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине , 

Мита Лачански, с.р.
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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, 95/18 и 31/19) и члана 21. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 36. седници, одржаној 
дана 5. септембра 2019. године, донела је 

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

извршењу буџета Општине Бачка 
Паланка за период јануар - јун 

2019. године

I

Прихвата се Извештај о извр-
шењу буџета Општине Бачка Паланка за 
период јануар- јун 2019. године, који је 
сачинило Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка, под бројем IV-02-4-1/2019-117 
од 15. јула 2019. године.

II

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

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401-38/2019
5. септембар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине , 

Мита Лачански, с.р.

215

На основу члана 64. и члана 138. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
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(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 67 став 3. 
Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019) и члана 33. став 6. Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 155. седници одржаној дана 7. 
августа 2019. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 

Савета месне заједнице „Братство“ 
из Бачке Паланке o финансирању 

плате једног запосленог 
средствима буџета Општине  

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку 
Савета Месне заједнице “Братство“ бр. 
29-1/19 од 04. јула 2019. године, коју је 
Савет МЗ“Братство“ усвојио на својој 13. 
седници.

Финансирање плате запосленог из 
става 1. овог члана вршиће се средствима 
буџета Општине Бачка Паланка. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-58/2019
Дана: 7. aвгуста 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник  
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 64. и члана 138. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 67 став 3. 
Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019) и члана 33. став 6. Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 155. седници одржаној дана 7. 
августа 2019. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Одлуку Савета месне заједнице 
„Деспотово“ из Деспотова o 
финансирању плате једног 

запосленог средствима буџета 
Општине Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку 
Савета Месне заједнице “Деспотово“ бр. 
24/19 од 01. јула 2019. године . 

Финансирање плате запосленог из 
става 1. овог члана вршиће се средствима 
буџета Општине Бачка Паланка. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-59/2019
Дана: 7. aвгуста 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник  
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 203. став 4. Закона 
о здравственој заштити („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 25/2019), 
члана 2. став 1. и 2. Одлуке о утврђивању 
смрти лица умрлих изван здравствене 
установе на територији Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 23/2015 и 2/2016), 
члана 64. и члана 138. став 1. Статута 
Општине Бачка Паланка (’’Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), Општинско веће Општине Бачка 
Паланка, на својој 155. седници, одржа-
ној дана 7. августа 2019. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању доктора медицине 
за стручно утврђивање  времена 

и узрока смрти умрлих изван 
здравствене установе и издавање 
потврде о смрти на територији 

Општине Бачка Паланка

I

За мртвозорнике на територији 
општине Бачка Паланка у наредном 
периоду именују се следећи доктори 
медицине: 

1. др Јелена Јовин, 

2. др Вујадин Вуковић ,

3. др Драгана Вучетић,

4. др Дејан Мајсторовић,

5. др Весо Шуњка,

6. др Нина Милаковић,

7. др Небојша Ћурчин,

8. др Сандра Нинковић,

9. др Славица Шарац,

10. др Ана Уташи,

11. др Милан Жарковић,

12. др Mилош Ђорђевић,

13. Др Марина Пузигаћа

14. др Данијела Цупаћ,

15. др Драгана Ивковић,

16. др Анна Јањушевић,

17. Др Ведрана Ђилас,

18. др Драгана Воденичаревић,

19. др Душан Меселџија,

20. др Радојка Маравић

II

Доношењем овог Решења прес-
таје да важи Решењe о одређивању 
доктора медицине за стручно утврђи-
вање времена и узрока смрти умрлих 
изван здравствене установе и издавање 
потврде о смрти на територији Општине 
Бачка Паланка са свим накнадним Изме-
нама решења („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 26/2017, 13/2018, 
25/2018, 33/2018 и 15/2019)

III

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

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-114-5/2019
Дана: 7. августа 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 189. став 1. Закона 
о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони 
и 10/2019), члана 50. став 2. Закона о 
предшколском образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017-др.закон, 
95/2018-др.закон и 10/2019), чланови 1. 
- 3. Правилника о мерилима за утврђи-
вање економске цене програма васпи-
тања и образовања у предшколским 
установама („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 146/2014) и чланова 
64. и 138. став 1. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
157. седници, одржаној дана 28. августа 
2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању економске цене 
боравка деце предшколског 

узраста у Предшколској установи 
„Младост“ Бачка Паланка за 

радну 2019/2020. годину

I

 Овим решењем утврђује се еко-
номска цена програма васпитања и обра-
зовања у Предшколској установи „Мла-
дост“ Бачка Паланка за радну 2019/2020. 
годину.

II

Економска цена програма васпи-
тања и образовања за целодневне облике 
рада у Предшколској установи „Мла-
дост“ Бачка Паланка утврђује се у износу 
од 24.800,00 динара месечно по детету.

Дневна економска цена по детету 
утврђује се дељењем месечне економске 
цене по детету из става 1. ове тачке са 
бројем радних дана у месецу.

III

Учешће корисника услуга у еко-
номској цени по детету износи 20%, 
односно за целодневне облике утврђује 
се у износу од 4.960,00 динара месечно 
по детету.

Учешће корисника услуга у еко-
номској цени по детету за боравак у 
трајању од 4 часа утврђује се у износу од 
2.480,00 динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга у еко-
номској цени по детету за целодневне 
облике -програм припреме за школу 
утврђује се у износу од 4.580,00 динара 
месечно по детету.

Учешће корисника услуга у еко-
номској цени по детету у трајању од 
4 часа - програм припреме за школу 
утврђује се у висини цене ужине од 40,00 
динара по дану.

IV

Даном почетка примене овог 
решења престаје да важи Решење о 
утврђивању економске цене боравка деце 
предшколског узраста у Предшколској 
установи „Младост“ Бачка Паланка за 
школску 2018/2019 годину („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
26/2018). 

V

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“, а 
почеће се примењивати наредног дана од 
дана објављивања.
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О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III- 60-5/2019
Дана: 28. августа 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 100. Закона о заш-
тити животне средине („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 135/2004, 
36/2009 – др. Закон, 72/2009 – др. Закон, 
43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 
95/2018-др. закон и 95/2018 - др.закон), 
члана 6. Одлуке о буџетском фонду за 
заштиту животне средине Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 26/2009) 
и сагласности Министарства заштите 
животне средине Републике Србије, број 
401-00-00116/2019-02, од 2. августа 2019. 
године, Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 157. седници, одржаној 
дана 28. августа 2019. године, донело је 

П Р О Г Р А М
о изменама и допунама Програма 
коришћења средстава буџетског 

фонда за заштиту животне средине 
за 2019. годину

Члан 1.

У Програму коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне 
средине за 2019. годину, објављеном 
у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, број 34/2018, тачка 2. мења се 
и гласи:

„За реализацију Програма пла-
нирају се средства остварена у износу 
од 37.500.000,00 динара која су буџетом 

Општине Бачка Паланка – Буџетски 
фонд за заштиту животне средине, рас-
поређена на следећи начин:   

1. Услуге по уговору 1.300.000,00
2. Специјализоване услуге 27.000.000,00 

3. Текуће поправке и 
одржавање 1.500.000,00

4. Материјал 5.200.000,00

5. Машине и опрема 2.000.000,00

6. Зграде и грађевински 
објекти 500.000,00

УКУПНО: 37.500.000,00
“

Члан 2.

У Програму коришћења средста-
ва буџетског Фонда за заштиту животне 
средине за 2019. годину-Специјализова-
не услуге у табеларном приказу мењају 
се следеће ставке:

„-израда елабората енергетске 
ефикасности у циљу утврђивања мера 
енергетске ефикасности објеката јавне 
намене ради повећања енергетске ефи-
касности у сектору потрошње енергије  
200.000,00“

док се износ ставке под називом 
„Укупно“ мења и гласи:  „27.000.000,00“.

У Програму коришћења средстава 
буџетског Фонда за заштиту животне 
средине за 2019. годину-Материјал у 
табелараном приказу мењају се следеће 
ставке:

„-подизање нових зелених површина и 
засада (набавка цвећа,садница,жардињера 
и земље) 2.200.000,00 док се износ ставке 
под називом 

„Укупно“ мења и гласи:  „5.200.000,00“.

У табеларном приказу додаје се 
нова ставка „Машине и опрема“:

„-остала опрема за заштиту животне 
средине 2.000.000,00“
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док износ ставке под називом 
„Укупно“ на крају табеларног приказа 
који описује укупна средства Буџетског 
фонда заштите животне средине остаје 
исти и гласи:  „37.500.000,00“

Члан 3.

Све остале одредбе Програма 
коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине за 2019. 
годину („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 34/2018) остају на снази.

Члан 4.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-400-7/2019
Дана: 28 . августа 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 63 и 64. Закона 
о јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 15/2016), 
члана 64. и члана 138. став 1. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019) и члана 33. став 7. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 153. седници, одржаној дана 31. јул 
2019. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К 

Општинско веће је размотрило 
и прихватило Информацију о степену 
усклађености планираних и реализова-
них активности из програма пословања 
јавних предузећа, друштава капитала и 
других облика организовања на које се 
примењује Закон о јавним предузећима 
а чији је оснивач Скупштина општине 
Бачка Паланка за период од 01. јануара 
2019. године до 31. марта 2019. године, 
који је израдило Одељење за привреду 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка бр. IV-03-3-1/2019-32 од 22. јула 
2019. године. 

Закључак са напред наведеним 
Извештајем има се одмах доставити 
Министарству привреде Републике 
Србије на даљу надлежност. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: Веза бр. III-401-29/2019-1
Дана: 31. јул 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 63 и 64. Закона 
о јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 15/2016), 
члана 64. и члана 138. став 1. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019) и члана 33. став 7. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
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својој 153. седници, одржаној дана 31. јул 
2019. године, донело је следећи

З А К Љ У Ч А К 

Општинско веће је размотрило 
и прихватило Информацију о степену 
усклађености планираних и реализова-
них активности из програма пословања 
јавних предузећа, друштава капитала и 
других облика организовања на које се 
примењује Закон о јавним предузећима 
а чији је оснивач Скупштина општине 
Бачка Паланка за период од 01. јануара 
2019. године до 30. јуна 2019. године, 
који је израдило Одељење за привреду 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка бр. IV-03-3-1/2019-33 од 29. јула 
2019. године. 

Закључак са напред наведеним 
Извештајем има се одмах доставити 
Министарству привреде Републике 
Србије на даљу надлежност. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: Веза бр. III-401-29/2019-2
Дана: 31. јул 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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