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На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Oпштине Бачка Паланка“ број
24/2013 - пречишћен текст) и члана 15.
Одлуке о месним заједницама („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 8/2017),
председник Скупштине oпштине Бачка
Паланка дана 02. октобра 2017. године,
доноси:

ОДЛУКУ
о расписивању избора за
чланове Савета Месне заједнице
Младеновона мандатни период
2017 - 2021. године
1. Расписују се избори за чланове
Савета Месне заједнице Младеново на мандатни период
2017 – 2021. године за 29.
10.2017. године од 7,00 до 20,00
часова.
2. Избори ће се организовати и
спровести у складу са Одлуком
о месним заједницама („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 26/2008, 2/2010,
29/2011, 6/2015 и 8/2017) и Статутом Месне заједнице Младеново, а рокови за вршење
изборних радњи почињу да
теку дана 09.10. 2017. године.

Бачка Паланка
03. октобар 2017. године
3. Изборе за чланове Савета
Месне
заједнице
Младеново спровешће органи за
спровођење избора у Месној
заједници Младеново (Комисија за спровођење избора и
бирачки одбор), именовани на
начин и по поступку утврђеним Статутом Месне заједнице
Младеново.
4. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“ и на Огласној табли
Месне заједнице Младеново.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-013-17/2017
02. октобар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 65. став 1. тачка 8.
Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст), члана 8. тачка
2. Одлуке о оснивању Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
19/2011) и члана 33. став 6. Пословника
о раду Општинског већа Општине Бачка
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Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка, на
својој 64. седници, одржаној дана 22.
септембра 2017. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Правилник о систематизацији
радних места Предшколске
установе „Младост“
Бачка Паланка
I
Даје се сагласност на Правилник о систематизацији радних места
Предшколске
установе
„Младост“
Бачка Паланка, који је донео директор
Предшколске установе „Младост“ Бачка
Паланка дана 13. септембра 2017. године,
под бројем 899/1, а на који је Управни
одбор Предшколске установе „Младост“
Бачка Паланка, дао сагласност дана 14.
септембра 2017. године, одлуком под
бројем 921.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-6/2017
22. септембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, с.р.

03. октобар 2017. године

240
На основу члана 159. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015-аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016-одлука УС), члана 50. став 2.
Закона о предшколском образовању и
васпитању („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2010), чланова 2.
и 3. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским
установама („Службени гласник Републике Србије“, број 146/2014) и чланова
65. и 108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, бр 24/2013 - пречишћен
текст), Општинско веће Општине Бачка
Паланка, на својој 63. седници, одржаној
дана 18. септембра 2017. године, донело
је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању економске цене
боравка деце предшколског
узраста у Предшколској установи
„Младост“ Бачка Паланка за
школску 2017/2018 годину
I
Овим решењем утврђује се економска цена програма васпитања и
образовања у Предшколској установи
„Младост“ Бачка Паланка за школску
2017/2018 годину.
II
Економска цена програма васпитања и образовања за целодневне облике
рада у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка утврђује се у износу
од 24.772,00 динара месечно по детету.

03. октобар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

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

Број 26/2017 - страна 2521

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-60-4/2017
18. септембaр 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

III
Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20%,
односно за целодневне облике у трајању
од 11 часова утврђује се у износу од
4.954,00 динара месечно по детету.
Учешће корисника услуга у економској цени по детету за боравак у
трајању од 4 часа утврђује се у износу од
2.477,20 динара месечно по детету.
Учешће корисника услуга у економској цени по детету за целодневне
облике у трајању од 11 часова - програм
припреме за школу утврђује се у износу
од 4.630,00 динара месечно по детету.
Учешће корисника услуга у економској цени по детету за полудневне
боравке 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 2016/2017 годину („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
30/2016).
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, а
почеће се примењивати наредног дана од
дана објављивања.

Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 219. став 4.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др.
закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), 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
65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст), Општинско
веће Општине Бачка Паланка, на својој
63. седници, одржаној дана 18. септембра
2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
o 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 обављање послова стручног
утврђивања времена и узрока смрти
умрлих изван здравствене установе и
издавања потврде о смрти на територији
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Општине Бачка Паланка, одређују се
следећи доктори медицине, запослени у
Хитној медицинској служби Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка
Паланка:
1. др Јелена Јовин
2. др Вујадин Вуковић
3. др Драгана Вучетић

III
Средства за накнаду за обављање послова мртвозорства, тј. стручног утврђивања времена и узрока смрти
умрлих изван здравствене установе
обезбеђују се у буџету Општине Бачка
Паланка и преносе се Дому здравља „Др
Младен Стојановић“.

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 Александра Лазић
11. др Милан Жарковић

IV
Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење 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 („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 25/2015, 3/2016,
7/2016, 33/2016 и 1/2017).

12. др Драгана Чичић

V

13. др Радмила Руњић
14. др Данијела Цупаћ
15. др Јанко Крнач
16. др Анна Јањушевић
17. др Жељко Роквић
18. др Драгана Воденичаревић
19. др Душан Меселџија
20. др Радојка Маравић.

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-114-4/2016-1
18. септембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.

II
Докторима медицине из тачке
I овог решења припада накнада за обављање послова мртвозорства, тј. стручног утврђивања времена и узрока смрти
умрлих изван здравствене установе и
издавање потврде о смрти на територији
Општине Бачка Паланка.
Доктори медицине који обављају
послове мртвозорства бирају се на
период од две године.

03. октобар 2017. године
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На основу 74. Закона о локалној
самопуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014
- др.закон и 101/2016 - др. закон), члана
65. и члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст), члана 5. став 3. Одлуке

03. октобар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

о месним заједницама („Службени лист
Општина Бачка Паланка“, број 26/2008,
2/2010, 29/2011, 6/2015 и 8/2017) и члана
33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 19/2008), Општинско веће
Општине Бачка Паланка на својој 63.
седници, одржаној дана 18. септембра
2017. године, донело је следећи

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута
Месне заједнице Челарево
I
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Месне
заједнице Челарево, коју је Савет Месне
заједнице Челарево донео на својој
седници одражаној дана 14. јуна 2017.
године, одлуком под бројем 55/2017.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-18/2017
18. септембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 138. став 2.
Закона о спорту („Службени гласник
РС“ број 10/2016), члана 58. и члана 108.

Број 26/2017 - страна 2523

став 2. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 24/2013-пречишћен текст),
и члана 8. Правилника о одобравању,
финансирању и суфинансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 22/2017),
Председник Општине Бачка Паланка,
дана 26. јула 2017. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за оцену
годишњих и посебних програма
којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта
у Општини Бачка Паланка
Члан 1.
Образује се Комисија за оцену
годишњих и посебних програма којима
се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у Општини
Бачка Паланка (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
У комисију се именују:
1. Проф. др ДУШАН ПЕРИЋ, за
председника
2. Мр ДАРКО БОЖОВИЋ, за
потпредседника
3. ЛАЗАР РАДОШ, за члана
4. МАРИЈА ПУЂА за члана
5. ВЛАДО ПЕЈОВИЋ, за члана.
Члан 3.
Задатак Комисије је да предузме
одговарајуће активности на:
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-- расписивању Јавних позива
за финансирање годишњих и
посебних програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
у Општини Бачка Паланка,
-- валоризацији и бодовању поднетих годишњих и посебних
програма на основу усвојеног
Правилника о одобравању,
финансирању и суфинансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у
Општини Бачка Паланка,
-- утврђивању предлога расподеле финансијских средстава
спортским организацијама за
годишње и посебне програме у
области спорта,
-- праћењу и контроли реализације програма у области спорта
и наменског утрошка одобрених буџетских средстава.
Члан 4.
Стручне и административно –
техничке послове за потребе Комисије
обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
Члан 5.
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.
Члан 6.
Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о образовању Комисије за оцену годишњих и
посебник програма којима се остварује
општи интерес у области спорта у Општини Бачка Паланка („Службени лист

03. октобар 2017. године

Општине Бачка Паланка“ број 10/2013 и
2/2016).
Члан 7.
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: I- 020-4/2017-30
25. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 18. став 1. алинеја 4. Одлуке о организацији Општинске управе ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 35/2016), начелник Општинске управе Општине Бачка
Паланка, дана 25. септембра 2017. године,
донео је

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Правилника
о раду Комисије за евиденцију и
утврђивање пореза на имовину за
непокретности за које обвезник
није поднео пореску пријаву или
пореска пријава садржи грешке
или пропуст
I
Ставља се ван снаге Правилник о
раду Комисије за евиденцију и утврђивање пореза на имовину за непокретности за које обвезник није поднео
пореску пријаву или пореска пријава

03. октобар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

садржи грешке или пропуст, број IV016-05/2017-97 од 24. маја 2017. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Начелник
Број: IV-016-05/2017-97-3
25. септембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Начелник
Општинске управе,
Лука Станић,с.р.

245
На основу члана 18. став 1. алинеја 4. Одлуке о организацији Општинске управе ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 35/2016), начелник Општинске управе Општине Бачка
Паланка, дана 25. септембра 2017. године,
донео је

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
о формирању Комисије за
евиденцију и утврђивање пореза
на имовину за непокретности за
које обвезник није поднео пореску
пријаву или пореска пријава
садржи грешке или пропуст за прву

непокретности за које обвезник није
поднео пореску пријаву или пореска
пријава садржи грешке или пропуст за
прву зону, број IV- 016-05/2017-97-1 од 24.
маја 2017. године.
II
Разрешавају се:
-- Слободан Прпа,
председника

Ставља се ван снаге Решење о
формирању Комисије за евиденцију
и утврђивање пореза на имовину за

дужности

-- Душан Тртић, дужности члана
-- Светлана Лемић, дужности
члана
-- Слађана Пантелић, дужности
члана
-- Славка Дукић, дужности члана
Комисије за евиденцију и утврђивање пореза на имовину за непокретности за које обвезник није поднео
пореску пријаву или пореска пријава
садржи грешке или пропуст за прву зону.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Начелник
Број: IV-016-05/2017-97-4
25.септембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Начелник
Општинске управе,
Лука Станић,с.р.

зону
I
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На основу члана 18. став 1. алинеја 4. Одлуке о организацији Општинске управе ("Службени лист Општине

2526 страна - Број 26/2017
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Бачка Паланка" број 35/2016), начелник
Општинске управе Општине Бачка Паланка, дана 25. септембра 2017. године,
донео је

РЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге Решења
о формирању Комисије за
евиденцију и утврђивање пореза
на имовину за непокретности за
које обвезник није поднео пореску
пријаву или пореска пријава
садржи грешке или пропуст за
другу зону
I
Ставља се ван снаге Решење о
формирању Комисије за евиденцију
и утврђивање пореза на имовину за
непокретности за које обвезник није
поднео пореску пријаву или пореска
пријава садржи грешке или пропуст за
другу зону, број IV- 016-05/2017-97-2 од
24. маја 2017. године.
II
Разрешавају се:
-- Слободан Прпа,
председника

дужности

-- Миле Колар, дужности члана
-- Тања Торовић, дужности члана
-- Ана Срдић, дужности члана
-- Дуња Крнета, дужности члана
Комисије за евиденцију и утврђивање пореза на имовину за непокретности за које обвезник није поднео
пореску пријаву или пореска пријава
садржи грешке или пропуст за другу
зону.
III

03. октобар 2017. године

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Начелник
Број: IV-016-05/2017-97-5
25.септембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Начелник
Општинске управе,
Лука Станић,с.р.

03. октобар 2017. године
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