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Број 30/2018

Бачка Паланка
8. новембар 2018. године
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(пет) година, путем јавног надметања
(лицитације).

На основу члана 65. тачка 15. и
члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013
- пречишћен текст) и члана 8. Одлуке о
привременом постављању мањих монтажних објекaта и уређаја на јавним
површинама („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 27/2017), Општинско веће Општине Бачка Паланка на
својој 114. седници, одржаној дана 7.
новембра 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
о покретању поступка
расписивања јавног огласа ради
давања у закуп јавне површине
за постављање мањих монтажних
објеката-киоска на територији
насељеног места Обровац
I
Покреће се поступак расписивања
јавног огласа ради давања у закуп јавне
површине за постављање мањих монтажних објеката-киоска на територији
насељеног места Обровац, у складу са
Елаборатом о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних објеката
(киосци и монтажне бараке) на јавним
површинама у насељеном месту Обровац („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, брoj 32/2017) на период од 5

II
Јавна површина за постављање
мањих монтажних објеката - киоска на
територији насељеног места Обровац
која се даје у закуп у складу са овим
закључком је:
1. у групи 2 – локација угао улица
Гробљанске и Маршала Тита јавна површина под подтачком
2;
III
За спровођење овог закључка
задужује се Комисија за давање у закуп
јавних површина за постављање објеката
и уређаја.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-352-252/2017
7. новембaр 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Oпштинског већа,
Браниcлав Шушница, с.р.
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На основу члана 65. тачка 15. и
члана 108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен
текст) и члана 8. Одлуке о привременом
постављању мањих монтажних објекaта
и уређаја на јавним површинама („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
27/2017), Општинско веће Општине Бачка
Паланка на својој 114. седници, одржаној
дана 7. новембра 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
о покретању поступка расписивања
јавног огласа ради давања у закуп
јавних површина за постављање
мањих монтажних објеката-киоска
на територији насељеног места
Младеново
I
Покреће се поступак расписивања
јавног огласа ради давања у закуп јавних
површина за постављање мањих монтажних објеката-киоска на територији
насељеног места Младеново, у складу
са Елаборатом о локацијама за привремено постављање мањих монтажних
објеката (киосци и монтажне бараке) на
јавним површинама у насељеном месту
Младеново („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, брoj 32/2017 и 28/2018)
на период од 5 (пет) година, путем јавног
надметања (лицитације).
II
Јавне површине за постављање
мањих монтажних објеката - киоска на
територији насељеног места Младеново
које се дају у закуп у складу са овим
закључком су:

8. новембар 2018. године

1. у групи 1 – локација улица
Краља Петра I број 53, испред
МЗ „Младеново“ - јавна површина под подтачком 4 и јавна
површина под подтачком 5;
III
За спровођење овог закључка
задужује се Комисија за давање у закуп
јавних површина за постављање објеката
и уређаја.
IV
Овај закључак ступа на снагу
даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-216/2018-1
7. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Oпштинског већа,
Браниcлав Шушница, с.р.
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На основу члана 65. тачка 15. и
члана 108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен
текст) и члана 8. Одлуке о привременом
постављању мањих монтажних објекaта
и уређаја на јавним површинама („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
27/2017), Општинско веће Општине Бачка
Паланка на својој 114. седници, одржаној
дана 7. новембра 2018. године, доноси

8. новембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЗАКЉУЧАК
о покретању поступка
расписивања јавног огласа ради
давања у закуп јавне површине
за постављање мањих монтажних
објеката-киоска на територији
насељеног места Челарево
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у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-352-217/2018
7. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

I
Покреће се поступак расписивања јавног огласа ради давања у закуп
јавне површине за постављање мањих
монтажних објеката-киоска на територији насељеног места Челарево, у складу са Елаборатом о локацијама за привремено постављање мањих монтажних
објеката (киосци и монтажне бараке) на
јавним површинама у насељеном месту
Челарево („Службени лист Општине Бачка Паланка“, брoj 32/2017 и 28/2018) на
период од 5 (пет) година, путем јавног
надметања (лицитације).
II
Јавна површина за постављање
мањих монтажних објеката - киоска на
територији насељеног места Челарево која се даје у закуп у складу са овим
закључком је:
1. у групи 3 – локација угао улица
Маршала Тита и Војвођанске јавна површина под подтачком
2;
III
За спровођење овог закључка
задужује се Комисија за давање у закуп
јавних површина за постављање објеката
и уређаја.
IV
Овај закључак ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања

Председник
Oпштинског већа,
Браниcлав Шушница, с.р.
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На основу члана 65. тачка 15. и
члана 108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен
текст) и члана 8. Одлуке о привременом
постављању мањих монтажних објекaта
и уређаја на јавним површинама („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 27/2017), Општинско веће Општине
Бачка Паланка на својој 114. седници,
одржаној дана 7. новембра 2018. године,
доноси

ЗАКЉУЧАК
о покретању поступка
расписивања јавног огласа ради
давања у закуп јавне површине
за постављање мањих монтажних
објеката-киоска на територији
насељеног места Пивнице
I
Покреће се поступак расписивања
јавног огласа ради давања у закуп јавне
површине за постављање мањих монтажних објеката-киоска на територији
насељеног места Пивнице, у складу са
Елаборатом о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних објеката
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(киосци и монтажне бараке) на јавним
површинама у насељеном месту Пивнице („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, брoj 32/2017 и 28/2018) на
период од 5 (пет) година, путем јавног
надметања (лицитације).
II
Јавна површина за постављање
мањих монтажних објеката-киоска на
територији насељеног места Пивнице
која се даје у закуп у складу са овим
закључком је:
1. у групи 4 – локација улица
Маршала Тита број 97 - јавна
површина под подтачком 1;
III
За спровођење овог закључка
задужује се Комисија за давање у закуп
јавних површина за постављање објеката
и уређаја.
IV
Овај закључак ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: 352-218/2018-1
7. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Oпштинског већа,
Браниcлав Шушница, с.р.
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На основу члана 58. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка

8. новембар 2018. године

(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013 – пречишћен
текст), председник Општине Бачка
Паланка, дана 9. октобра 2018. године,
донео јe следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
примопредају изведених
радова на Реконструкцији и
санацији Културног центра у
Бачкој Паланци са изградњом
атмосферске канализације – прва
А фаза
I
Образује се Комисија за за примопредају изведених радова на Реконструкцији и санацији Културног центра
у Бачкој Паланци са изградњом атмосферске канализације – прва А фаза ( у
даљем тексту: Комисија) по Уговору
о извођењу радова на реконструкцији
и санацији Културног центра у Бачкој
Паланци са изградњом атмосферске
канализације прва А фаза - број :
IV-404-1/2017-120 од 30.10.2017.године
између Општинске управе Општине
Бачка Паланка, као Наручилац и „TRON
TEX“ ДОО из Новог Сада, као Извођач
радова.
II
У Комисију се именују:
1. Марко Кнежић, представник
наручиоца
2. Весна Бачко,
наручиоца

представник

3. Горан Ђукановић, представник извођача.

8. новембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

III
Задатак Комисије је да:
-- Учествује у раду и сачињавању
записника о примопредаји
радова,
-- Констатује све недостатке и
пропусте приликом извођења
радова,
-- Изврши обрачун уговорне
казне уколико је прекорачен
уговорени рок.
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текст), председник Општине Бачка
Паланка, дана 9. октобра 2018. године,
донео јe следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду
коначног обрачуна изведених
радова на Реконструкцији
и санации Културног центра у
Бачкој Паланци са изградњом
атмосферске канаизације – прва А
фаза

IV

I

Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.

Образује се Комисија за израду
коначног обрачуна изведених радова на
Реконструкцији и санацији Културног
центра у Бачкој Паланци са изградњом
атмосферске канаизације – прва А фаза
( у даљем тексту: Комисија) по Уговору
о извођењу радова на реконструкцији
и санацији Културног центра у Бачкој
Паланциса изградњом
атмосферске
канаизације – прва А фаза – број: IV-4041/2017-120 од 25.04.2018. године између
Општинске управе Општине Бачка
Паланка, као Наручилац и „TRON TEX“
ДОО из Новог Сада, као Извођач радова.

V
Мандат Комисије траје до примопредаје изведених радова и достављања записника о примопредаји.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2018-38
9.октобар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 58. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013 – пречишћен

II
У Комисију се именују:
1. Марко Кнежић, представник
наручиоца
2. Весна Бачко,
наручиоца

представник

3. Горан Ђукановић, представник извођача.
III
Задатак Комисије је да:
-- Учествује у раду и сачињавању
записника,
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-- Изради коначни обрачун који
је саставни део записника.
IV
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.
V
Мандат Комисије траје до израде
коначног обрачуна.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2018-39
9.октобар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 58. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013 – пречишћен
текст), председник Општине Бачка
Паланка, дана 9. октобра 2018. године,
донео јe следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
примопредају изведених радова
на Реконструкцији и санации
Културног центра у Бачкој
Паланци - II фаза

8. новембар 2018. године

I
Образује се Комисија за за примопредају изведених радова на Реконструкцији и санацији Културног центра у
Бачкој Паланци - II фаза ( у даљем тексту:
Комисија) по Уговору о извођењу радова
на реконструкцији и санацији Културног
центра у Бачкој Паланци II фаза – број:
IV-404-1/2018-93 од 25.04.2018. године
између Општинске управе Општине
Бачка Паланка, као Наручилац и „TRON
TEX“ ДОО из Новог Сада, као Извођач
радова.
II
У Комисију се именују:
1. Марко Кнежић, представник
наручиоца
2. Весна Бачко,
наручиоца

представник

3. Горан Ђукановић, представник извођача.
III
Задатак Комисије је да:
-- Учествује у раду и сачињавању
записника о примопредаји
радова,
-- Констатује све недостатке и
пропусте приликом извођења
радова,
-- Изврши обрачун уговорне
казне уколико је прекорачен
уговорени рок.
IV
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.

8. новембар 2018. године
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V
Мандат Комисије траје до примопредаје изведених радова и достављања записника о примопредаји.
VI
Ово решење објавити у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2018-40
9.октобар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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(у даљем тексту: Комисија) по Уговору
о извођењу радова на реконструкцији
и санацији Културног центра у Бачкој
Паланци II фаза – број: IV-404-1/2018-93
од 25.04.2018.године између Општинске
управе Општине Бачка Паланка, као
Наручилац и „TRON TEX“ ДОО из Новог
Сада, као Извођач радова.
II
У Комисију се именују:
1. Марко Кнежић, представник
наручиоца
2. Весна Бачко,
наручиоца

представник

3. Горан Ђукановић, представник извођача.
III
Задатак Комисије је да:
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На основу члана 58. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 – пречишћен текст),
председник Општине Бачка Паланка,
дана 9. октобра 2018. године, донео је
следеће

-- Учествује у раду и сачињавању
записника,
-- Изради коначни обрачун који
је саставни део записника.
IV
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за израду
коначног обрачуна изведених
радова на Реконструкцији и
санациј Културног центра у Бачкој
Паланци – II фаза

Мандат Комисије траје до израде
коначног обрачуна.

I

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

Образује се Комисија за изураду
коначног обрачуна изведених радова
на Реконструкцији и санацији Културног центра у Бачкој Паланци - II фаза

V

VI
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ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2018-41
9.октобар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 58. и члана
108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен
текст), председник Општине Бачка
Паланка, дана 10. октобра 2018. године,
донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
члана Комисије за примопредају
изведених радова на
Реконструкцији и санацији
Културног центра у Бачкој
Паланци са изградњом
атмосферске канализације – прва
А фаза
I
Разрешава се ВЕСНА БАЧКО,
дужности представника наручиоца
Комисије за примопредају изведених
радова на Реконструкцији и санацији
Културног центра у Бачкој Паланци са
изградњом атмосферске канализације –
прва А фаза.
II
Именује се ЗОРАН БАЋИНА,
за представника наручиоца Комисије
за примопредају изведених радова на

8. новембар 2018. године

Реконструкцији и санацији Културног
центра у Бачкој Паланци са изградњом
атмосферске канализације – прва А фаза.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I -020-4/2018-38-1
10. октобар 2018.године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 58. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен текст), председник Општине Бачка Паланка, дана 10.
октобра 2018. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
члана Комисије за израду
коначног обрачуна изведених
радова на Реконструкцији и
санацији Културног центра у
Бачкој Паланци са изградњом
атмосферске канаизације – прва А
фаза
I
Разрешава се ВЕСНА БАЧКО,
дужности представника наручиоца
Комисије за израду коначног обрачуна
изведених радова на Реконструкцији
и санацији Културног центра у Бачкој

8. новембар 2018. године
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Паланци са изградњом атмосферске
канализације – прва А фаза.
II
Именује се ЗОРАН БАЋИНА, за
представника наручиоца Комисије за
израду коначног обрачуна изведених
радова на Реконструкцији и санацији
Културног центра у Бачкој Паланци са
изградњом атмосферске канализације –
прва А фаза.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I -020-4/2018-39-1
10. октобар 2018.године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

I
Разрешава се ВЕСНА БАЧКО,
дужности представника наручиоца
Комисије за примопредају изведених
радова на Реконструкцији и санацији
Културног центра у Бачкој Паланци - II
фаза.
II
Именује се ЗОРАН БАЋИНА, за
представника наручиоца Комисије за
примопредају изведених радова на Реконструкцији и санацији Културног
центра у Бачкој Паланци - II фаза.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I -020-4/2018-40-1
10. октобар 2018.године
БАЧКА ПАЛАНКА
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На основу члана 58. и члана
108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен
текст), председник Општине Бачка
Паланка, дана 10. октобра 2018. године,
донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
члана Комисије за примопредају
изведених радова на
Реконструкцији и санацији
Културног центра у Бачкој
Паланци - II фаза
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Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

282
На основу члана 58. и члана
108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен
текст), председник Општине Бачка
Паланка, дана 10. октобра 2018. године,
донео је следеће
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за израду коначног
обрачуна изведених радова на
Реконструкцији и санацији
Културног центра у Бачкој
Паланци – II фаза
I
Разрешава се ВЕСНА БАЧКО,
дужности представника наручиоца Комисије за израду коначног обрачуна
изведених радова на Реконструкцији и
санацији Културног центра у Бачкој Паланци – II фаза.
II
Именује се ЗОРАН БАЋИНА, за
представника наручиоца Комисије за израду коначног обрачуна изведених радова на Реконструкцији и санацији Културног центра у Бачкој Паланци – II фаза.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I -020-4/2018-41-1
10. октобар 2018.године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

283
На основу члана 44. тачка 5.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/2007, 83/2014

8. новембар 2018. године

– др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
члана 58. тачка 5. и члана 108. став 2.
Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 24/2013 – пречишћен текст), члана
1. Одлуке о усвајању Локалног акционог
плана за Роме у општини Бачка Паланка
за период 2016 – 2020. године („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
25/2017), председник Општине Бачка
Паланка, дана 18. октобра 2018. године,
донео је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
доделу стипендија ученицима и
студентима ромске националности
на територији општине
Бачка Паланка
I
У циљу реализације Локалног
акционог плана за Роме у општини
Бачка Паланка за период 2016 – 2020.
године, образује се Комисија за доделу
стипендија ученицима и студентима
ромске националности на територији
општине Бачка Паланка (у даљем тексту:
Комисија).
II
У Комисију се именују:
1. Шећа Коломпар, председник
2. Бора Николић, заменик председника
3. Вера Жарковић, члан
4. Војислав Зубац, члан
5. Слободанка Малешевић Јагодић, члан.
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III

VI

Задатак Комисије је да у складу
са Локалним акционим планом за Роме у
општини Бачка Паланка за период 2016 –
2020. године:

У свом раду Комисија ће користити печат председника Општине.

•

донесе Правилник о условима
и критеријумима за доделу
стипендија ученицима и студентима ромске националности на територији општине
Бачка Паланка

•

припреми текст конкурса

•

размотри пријаве подносилаца
захтева по објављеном конкурсу

•

донесе Одлуку о додели стипендија

•

припреми текст Уговора који
се закључује са корисницима
којима се додељују стипендије

•

достави извештај о реализацији конкурса председнику
Општине Бачка Паланка.
IV

Члановима Комисије припада
накнада за рад на основу члана 4. Одлуке
о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, заменика
председника Скупштине општине, чланове Општинског већа и чланове радних
тела органа општине („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 36/2014,
30/2015 и 16/2016).
V
Све административно – техничке
послове за потребе Комисије обављаће
Одељење за друштвене делатности.

VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2018-47
18.октобар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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