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На основу члана 27. став 10. и
члана 29. став 3. Закона о јавној својини
("Службени гласник Републике Србије",
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016др. закон, 108/2016 и 113/2017), а у вези
са чланом 99. став 19. и став 20. Закона
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, 98/2013 - одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), члана 37. став
1. тачка 22. Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 24/2013-пречишћен
текст), члана 3. и члана 15. став 1. Одлуке
о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 10/2014 и 21/2014),
Скупштина општине Бачка Паланка
на својој 27. седници, одржаној дана 2.
новембра 2018. године доноси

ОДЛУКУ
о прибављању непокретности у
јавну својину Општине Бачка
Паланка-путем поклона
I
Општина Бачка Паланка приступа
спровођењу
поступка
прибављања
непокретности у јавну својину Општине
Бачка Паланка путем поклона и то:

катастарске парцеле број 203/1 К.О.
Обровац, улица Милете Протића –
пашњак 2. класе у површини од 31а 56м2
– земљиште у грађевинском подручју
и катастарске парцеле број 203/24 К.О.
Обровац, улица Милете Протића –
пашњак 2. класе у површини од 28а 78м2
– земљиште у грађевинском подручју,
уписаних у Лист непокретности број
2077 К.О. Обровац као приватна својина
MK "COMMERCE" д.о.о. Нови Сад, Трг
Марије Трандафил број 7.
II
Поступак прибављања непокретности непосредном погодбом, путем
поклона, спроводи се у циљу привођења
намени предметних непокретности у
складу са Планом генералне регулације
насеља Обровац.
III
Поступак прибављања непокретности путем поклона спровешће Комисија
за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Бачка
Паланка у складу са одредбама Одлуке
о прибављању и располагању стварима у
јавној својини Општине Бачка Паланка.
Након спроведеног поступка
Комисија за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини
Општине Бачка Паланка доставиће предлог одлуке о прибављању непокретности
путем поклона Скупштини општине
Бачка Паланка.
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IV
За непокретности наведене у
члану 1. ове одлуке прибављена је процена тржишне вредности непокретности
од стране Пореске управе, Филијала
Бачка Паланка под бројем 205-464-0812/2018 од 06.06.2018. године.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-79/2018
2. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 6.
Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка",
број 24/2013-пречишћен текст), а у вези
Закључка Владе Републике Србије 05
број:351-8459/2018-1 од 04. октобра 2018.
године, Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 27. седници, одржаној
дана 2. новембра 2018. године, донела је

4. новембар 2018. године

ОДЛУКУ
о прихватању права инвеститора
за потребе реконструкције и
доградње постојећег објекта на
катастарској парцели број 560 КО
Силбаш
Члан 1.
Овом одлуком Општина Бачка
Паланка прихвата да у име и за рачун
Републике Србије, као власника
непокретности, врши права инвеститора
за потребе реконструкције и доградње
постојећег објекта на катастарској парцели број 560 КО Силбаш, уписаног у
Листу непокретности број 176 КО Силбаш, као објекат број 1 "зграда основног
образовања" у државној својини Републике Србије, са правом коришћења
Основне школе "Браћа Новаков", Силбаш, ул. Масарикова 2, из средстава која
су обезбеђена Одлуком о првом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за
2018. годину.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка " .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-40-105/2018
2. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број
23/2015), Скупштина oпштине Бачка
Паланка, на својој 27. седници, одржаној
дана 2. новембра 2018. године, доноси
следећу

ОДЛУКУ
о подизању спомен обележја
некадашњим становницима Бачке
Паланке немачке националности

Савезног удружења Подунавских шваба
Немачке и Удружења Немаца из Бачке
Паланке у иностранству.
V
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-633-6/2018
2. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

I
Спомен обележје некадашњим
становницима Бачке Паланке немачке
националности који су живели на територији Општине Бачка Паланка у периоду између 1764. године и 1944. године,
поставља се у Бачкој Паланци.
II
Спомен обележје поставља се на
платоу испред Римокатоличке цркве
"Безгрешног зачећа блажене дјевице
Мариjе", уз постојећу пешачку стазу, од
које је одвоjено кружном стазом, у улици
Краља Петра I у Бачкој Паланци.
III
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На основу члана 38. став 2. Закона
о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/2016),
члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије",
број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др. закон и 47/2018) и члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службени
лист Општине Бачка Паланка", број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 27.
седници, одржаној дана 2. новембра 2018.
године, доноси

О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор који образује Скупштина
општине Бачка Паланка, у складу са
чланом 8. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Општине
Бачка Паланка.

ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавног
комуналног предузећа
"Комуналпројект" Бачка Паланка

IV

Члан 1.

Средства за подизање спомен обележја у целости обезбеђена су од стране

Овом Одлуком започиње спровођење Јавног конкурса за избор дирек-

1626 страна - Број 29/2018

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

тора Јавног комуналног предузећа
"Комуналпројект" Бачка Паланка.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за
избор директора Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора
Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор
директора.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-111-4/2018
2. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
На основу члана 39. Закона о
јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 15/2016) и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за избор директора Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка
Паланка, Скупштина општине Бачка
Паланка, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора Јавног
комуналног предузећа
"Комуналпројект" Бачка Паланка

4. новембар 2018. године

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно
комунално
предузеће
"Комуналпројект" Бачка Паланка, улица
Трг Братства и јединства број 40,
Матични број: 08081255,
Уписано код Агенције за привредне регистре решењем број: БД
70845/2005 од 10. јуна 2005. године,
ПИБ: 100495492,
Претежна
делатност:
36.0
сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка
Паланка уређују се Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка
Паланка са Законом о јавним предузећима ("Службени лист Општине Бачка
Паланка" број 23/2016 и 30/2017) и Статутом Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка ("Службени
лист Општине Бачка Паланка" број
30/2016).
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:
Директор Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка.
Директор Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка,
представља и заступа Јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада,
води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа, за реализацију одлука и других
аката Скупштине општине, Општинског
већа и председника Општине, предлаже
дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја Јавног предузећа и
одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања јавног предузећа и
одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже
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доношење посебног програма инвестиција из средстава буџета општине
(субвенције, гаранције или коришћење
других средстава), извршава одлуке
Надзорног одбора, бира Извршне директоре, бира представнике јавног предузећа у Скупштини друштва капитала
чији је једини власник Јавно предузеће,
по претходно прибављеној сагласности
Скупштине општине, закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују
радни односи, доноси акт о систематизацији, предлаже Надзорном одбору
доношење аката о исплати стимулације извршним директорима, предлаже
Надзорном одбору доношење одлука и
других аката из делокруга директора,
одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом, Колективним уговором и Статутом предузећа, доноси план
набавки за текућу годину, доноси одлуке
у поступцима јавних набавки и набавки
на које се не примењује Закон о јавним
набавкама, врши друге послове одређене
законом, оснивачким актом и Статутом
Јавног предузећа.
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА:
-- да је пунолетно и пословно
способно,
-- да има стечено образовање на
основним студијама у трајању
од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама,
мастер струковним студијама,
специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама,
-- да има најмање пет година
радног искуства на пословима
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за које се захтева високо образовање из алинеје 2. Услова за
именовање директора,
-- да има најмање три године
радног искуства на пословима
који су повезани са пословима
Јавног предузећа,
-- да познаје област корпоративног управљања,
-- да има радно искуство у
организовању рада и вођењу
послова,
-- да није члан органа политичке
странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке
странке,
-- да није осуђивано на казну
затвора од најмање шест
месеци,
-- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична
дела, и то:
-- обавезно
психијатријско
лечење и чување у здравственој установи,
-- обавезно
психијатријско
лечење на слободи,
-- обавезно лечење наркомана,
-- обавезно лечење алкохоличара и
-- забрана вршења позива,
делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знање
и вештине кандидата за именовање
директора јавног предузећа оцењују се у
складу са Уредбом о мерилима за именовање директора ("Службени гласник
Републике Србије" број 65/2016).
Директор се именује на период од
четири године.
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МЕСТО РАДА:
Бачка Паланка, улица Трг Братства и јединства број 40.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:
Рок за подношење пријаве је 30
дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања Јавног конкурса
у "Службеном гласнику Републике
Србије".
Пријава на Јавни конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и
одговорности на тим пословима, податке
о стручном усавршавању и податке о
посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Јелена
Ковачевић, контакт телефон: 021/2101192.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ
ПРИЈАВЕ:
Комисији за спровођење конкурса
за избор директора, улица Краља Петра
I број 16, спрат 2, соба 42, са назнаком
"за Јавни конкурс-за избор директора
Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка".
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ
ПРИЈАВУ:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. диплома о стеченом високом
образовању,
3. исправа којима се доказује
радно искуство (потврде и
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други акти из којих се доказује
да има најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање (алинеја 3. Услова за именовање директора), односно да
има најмање три године радног
искуства на пословима који су
повезани са пословима Јавног
комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка,
као и да има радно искуство
у организовању рада и вођењу
послова (алинеја 4. и 6. Услова
за именовање директора),
4. изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан
органа политичке странке,
односно да му је одређено
мировање у вршењу функције
у органу политичке странке,
5. потврда надлежног органа
да лице није осуђивано на
казну затвора од најмање шест
месеци, и
6. потврда надлежног органа да
лицу, у складу са законом којим
се уређују кривична дела, није
изречена мера безбедности:
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој
установи,
обавезно психијатријско лечење на слободи,
обавезно лечење наркомана,
обавезно лечење алкохоличара, и
забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
надлежног органа.
Небагловремене,
неразумљиве
и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Комисија за спро-

4. новембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 29/2018 - страна 1629

вођење конкурса за избор директора ће
одбацити закључком, против кога није
допуштена посебна жалба.

бр. Гж 1.1771/18 од 10.9. 2018. године,
а која је запримљена 18. октобра 2018.
године.

Јавни конкурс оглашава се
у "Службеном гласнику Републике
Србије" "Службеном листу Општине
Бачка Паланка", у дневном листу "Дневник", као и на званичној интернет презентацији Општине Бачка Паланка,www.
backapalanka.org.rs.

Овај закључак објавити у "Службени лист Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-111- 4/2018
2. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

261
На основу члана 38. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др.закон, 101/2016-др. закон и
47/2018), и члана 37. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 24/2013пречишћен текст), Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 27. седници,
одржаној дана 2. новембра 2018. године,
донела је следећи

З А К Љ У Ч А К
Скупштина
општине
Бачка
Паланка констатује да је престала функција директора ЈКП «Комуналпројект»
Бачка Паланка, Богуновић Александру,
дипломираном графичком дизајнеру из
Бачке Паланке, који је именован за директора Решењем Скупштине општине
Бачка Паланка број: II-119-14/2017 од 12.
априла 2017. године („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 9/2017),
на основу обавезног извршења пресуде
Апелационог суда у Новом Саду Посл.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Веза Број:II- 119-120/2018
2. новембар 2018. 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, 103/2015 и 99/2016)
и члана 37. Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 27. седници, одржаној
дана 2. новембра 2018. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о
извршењу буџета Општине
Бачка Паланка за период јануарсептембар 2018. године
I
Прихвата се Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за
период јануар- септембар 2018. године,
који је сачинило Одељење за финансије
и буџет Општинске управе Општине

1630 страна - Број 29/2018
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Бачка Паланка, под бројем IV-02-41/2018-169 од 15. октобра 2018. године.
II
Овај закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-34/2018
2. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 38. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007,
83/2014 - др.закон, 101/2016-др. закон и
47/2018) и члана 37. Статута Општине
Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка" број 24/2013пречишћен текст), Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 27. седници,
одржаној дана 2. новембра 2018. године,
донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду
Предшколске установе "Младост"
Бачка Паланка за радну 2017/2018.
годину
I
Прихвата се Извештај о раду
Предшколске установе "Младост" Бачка
Паланка за радну 2017/2018. годину, број:
957/1 од 13. септембра 2018. године.

4. новембар 2018. године

II
Овај закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-60-8/2018
2. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 38. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007,
83/2014 - др.закон, 101/2016-др. закон и
47/2018) и члана 37. Статута Општине
Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка" број 24/2013пречишћен текст), Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 27. седници,
одржаној дана 2. новембра 2018. године,
донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о
стању безбедности ученика у
школама и Предшколској установи
"Младост" у Општини Бачка
Паланка за школску 2017/2018.
годину
I
Прихвата се
Информација о
стању безбедности ученика у школама
и Предшколској установи "Младост" у
Општини Бачка Паланка за школску
2017/2018. годину, под бројем: IV-04-61/2018-49 од 16. октобра 2018. године,

4. новембар 2018. године
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коју је сачинило Одељење за друштвене
делатности Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
II
Овај закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
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Предшколске
установе
"Младост"
Бачка Паланка, на седници одржаној
дана 14. септембра 2018. године одлуком под бројем 971, уз прибављено
позитивно мишљење Савета родитеља
Предшколске установе "Младост" Бачка
Паланка.
II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-214-2/2018
2. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-60-9/2018
2. новембар /2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
20. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013-пречишћен текст)
и члана 8. став 1. алинеја 7. Одлуке о
оснивању Предшколске установе "Младост" Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка", број 14/2018),
Скупштина општине Бачка Паланка
на својој 27. седници, одржаној дана 2.
новембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи
план рада Предшколске установе
"Младост" Бачка Паланка за
радну 2018/2019. годину
I
Даје се сагласност на Годишњи
план рада Предшколске установе "Младост" Бачка Паланка за радну 2018/2019.
годину, који је донео Управни одбор
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На основу члана 17. став 1. Закона
о предшколском васпитању и образовању
("Службени гласник Републике Србије",
број 18/2010 и 101/2017) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 27. седници, одржаној дана 2. новембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Анекс
Предшколског програма
Предшколске установе "Младост"
Бачка Паланка за радну 2018/2019.
годину

1632 страна - Број 29/2018
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I
Даје се сагласност на Анекс
Предшколског програма Предшколске
установе "Младост" Бачка Паланка за
радну 2018/2019. годину, а који је донео
Управни одбор Предшколске установе
"Младост" Бачка Паланка на седници
одржаној дана 14. септембра 2018. године,
одлуком под бројем 972, уз прибављено
позитивно мишљење Савета родитеља
Предшколске установе "Младост" Бачка
Паланка.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-60-10/2018
2. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број
129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 52. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник
Републике Србије", број 15/2016), члана
37. тачка 9. и члана 108. став 1. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службени
лист Општине Бачка Паланка", број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 27.
седници, одржаној дана 2. новембра 2018.
године, донела је

4. новембар 2018. године

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
директора Jавног комуналног
предузећа "Комуналпројект"
Бачка Паланка
I
АНА ЖИГМУНД, дипломирани правник из Бачке Паланке, именује се за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка, до именовања
директора по спроведеном јавном кункурсу, на период који не може бити дужи
од једне године.
II
Решење ступа на снагу даном
доношења и коначно је.
III
Диспозитив овог решења објавити у "Службеном гласнику Републике
Србије", "Службеном листу Општине
Бачка Паланка", као и на интернет страници Општине Бачка Паланка www.
backapalanka.org.rs.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-120/2018
2. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 117. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике

4. новембар 2018. године
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Србије", број 88/2017, 27/2018- др. закон и
27/2018 (II) - други закон) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 27. седници, одржаној дана 2. новембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе
"Вук Караџић" Бачка Паланка
I

III
Мандат новоизабраних чланова
Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора.
IV
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-121/2018
2. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Разрешава се БОЈАНА МИРКОВИЋ, дужности члана Школског одбора
Основне школе "Вук Караџић" Бачка
Паланка, из реда родитеља.
Разрешава се ДЕСАНКА БРЕСТОВАЧКИ, дужности члана Школског
одбора Основне школе "Вук Караџић"
Бачка Паланка, из реда родитеља.
Разрешава се МАРИЈА КУЗМАНОВИЋ, дужности члана Школског
одбора Основне школе "Вук Караџић"
Бачка Паланка, из реда родитеља.
II
Именује се БОЈАНА МИРКОВИЋ, за члана Школског одбора Основне
школе "Вук Караџић" Бачка Паланка, из
реда родитеља.
Именује се ДЕСАНКА БРЕСТОВАЧКИ, за члана Школског одбора
Основне школе "Вук Караџић" Бачка
Паланка, из реда родитеља.
Именује се СВЕТОЗАР БОШКОВ,
за члана Школског одбора Основне
школе "Вук Караџић" Бачка Паланка,
из реда родитеља.
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Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службени
лист Општине Бачка Паланка"број
24/2013- пречишен текст) и члана 8.
Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 23/2015), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 27. седници, одржаној дана 2. новембра 2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању Одбора за
спровођење Одлуке о подизању
спомен обележја некадашњим
становницима Бачке Паланке
немачке националности и
именовању чланова Одбора

1634 страна - Број 29/2018
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I

IV

Образује се Одбор за спровођење
Одлуке о подизању спомен обележја
некадашњим становницима
Бачке
Паланке немачке националности ( у
даљем тексту: Одбор).

А д м и н ис т р а т и вно - т ех н и ч ке
послове за потребе рада Одбора обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине
Бачка Паланка.

Одбор чини председник Одбора и
4 члана.

V

II
У Одбор се именују
1. РАДОСЛАВ КАРАНОВИЋ,
архитекта, представник ЈП
"Стандард", за председника
2. ОЉА НАЂ, професор српске
књижевност и језика и председник Комисије за друштвене
делатности, за члана
3. МИЛАНА ВУЈИЧИЋ, архитекта, за члана
4. ВЕСНА БАЧКО, архитекта, за
члана
5. СВЕТОЗАР БОШКОВ, историчар, професор универзитета
за члана.
III
Задатак Одбора је да донесе
одлуку о начину избора идејног решења
за споменик и спровeдe поступак избора
идејног решења за споменик на један од
два начина утврђена у члану 9. Одлуке
о подизању и одржавању споменика на
територији Општине Бачка Паланка.
Одбор врши избор идејног решења
за споменик и утврђује износ средстава потребан за подизање споменика.
Одбор је дужан да у року од 8 дана од
отпочињања радова на подизању споменика о томе обавести ЈП "Стандард"
Бачка Паланка, као да и овом предузећу
пријави да је споменик подигнут у року
од 30 дана од дана завршетка радова на
подизању споменика.

Чланови Одбора имају право на
накнаду на основу члана 4. Одлуке о
накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, заменика
председника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних
тела органа Општине ("Службени лист
Општине Бачка Паланка" бр. 36/2014,
30/2015 и 16/2016).
VI
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-633-7 /2018
2. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

270
На основу члана 61. став 7. Закона
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, 99/16 и 113/2017) и члана
17. Одлуке о буџету Општине Бачка
Паланка за 2018. годину ("Службени
лист Општине Бачка Паланка" број

4. новембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

38/2017 и 21/2018), председник Општине
Бачка Паланка доноси:

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2018. годину раздео 4, Програм 4 - Развој туризма, ПА 0001 – Управљање развојем туризма, глава 4.03 Туристичка
организација, функционална класификација 473, позиција 260, економска класификација 422 "Трошкови путовања"
умањује се у износу од 17.500 динара, а
за исти износ повећава се апропријација
у разделу 4, Програм 4 - Развој туризма,
ПА 0001 – Управљање развојем туризма глава 4.03 Туристичка организација,
функционална класификација 473, позиција 257, економска класификација 415
"Накнаде трошкова за запослене".
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка
Паланка.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и исто објавити у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-40-1/2018-764
18. октобар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

Број 29/2018 - страна 1635

1636 страна - Број 29/2018
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