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На основу члана 65. тачка 15. и
чланНа 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 5. став 3. Одлуке
о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним
површинама („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 27/2017), Општинско веће Општине Бачка Паланка, на
својој 69. седници, одржаној дана 13.
новембра 2017. године, донело је

ЕЛАБОРАТ
о изменама и допунама елабората
о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних
објеката (киосци и монтажне
бараке) на јавним површинама у
насељу Бачка Паланка
ЛОКАЦИЈЕ У НАСЕЉУ
БАЧКА ПАЛАНКА
Члан 1.
У Елаборату о локацијама за привремено постављање мањих монтажних
објеката (киосци и монтажне бараке)
на јавним површинама у насељу Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 31/2017) (у даљем

тексту: Елаборат), у члану 1. тачки 6. под
називом: „Група 6 – локација угао улица
Краља Петра I и Академика Милана
Курепе“, у тачки 1) киоск за трговину
површине од 8 м2 мења се површина,
тако да гласи: „12 м2“.
Члан 2.
У Елаборату, у члану 1. након тачке под бројем 32. додаје се нова тачка
33. која гласи:
„Група 33 - локација угао улица
Марка Орешковића и Партизанске
1) 1. монтажна барака за трговину површине од 40 м2 „
Члан 3.
У Елаборату, у члану 2. ставу 2.
након речи: „карата за јавни превоз и
наплату паркинга“ додају се речи: „воћа
и поврћа“.
Члан 4.
У Елаборату, у члану 4. након
става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Ступањем на снагу овог Елабората престаје да важи Елаборат о локацијама за привремено постављање мањих
монтажних објеката (киосци и монтажне
бараке) на јавним површинама у насељу
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 3/2013, 6/2014 и
16/2016).“
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Члан 5.
Овај Елаборат ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-241/2017-1
13. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, 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 5. став 3. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних
објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 27/2017), Општинско веће
Општине Бачка Паланка, на својој 69.
седници, одржаној дана 13. новембра
2017. године, донело је

ЕЛАБОРАТ
о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних
објеката (киосци и монтажне
бараке) на јавним површинама у
насељеном месту Гајдобра
ЛОКАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ
МЕСТУ ГАЈДОБРА

15. новембар 2017. године

Члан 1.
Овим Елаборатом утврђују се
локације – места за постављање мањих
монтажних објеката (киосци и монтажне
бараке), величина и намена на јавним
површинама на територији насељеног
места Гајдобра и то:
1. Група 1 – локација, улица
Јована Дучића бб, испред
пекаре „Универзал“
1) 1 киоск за трговину површине 9 м2
2. Група 2 – локација, угао улица
Јована Дучића и Хајдук Вељка
1) 1 монтажна барака за трговину површине 15 м2.
Члан 2.
Овим Елаборатом евидентирано
је постављање 2 мања монтажна објекта
(киоска и монтажних барака) на 2 локације у насељеном месту Гајдобра.
Намена назначена као трговина,
подразумева продају робе на мало:
штампе, дуванских производа, безалкохолних и алкохолних пића, кондиторских производа у фабричком паковању,
папирне галантерије, играчака, прибора
за личну хигијену, телефонских картица,
карата за јавни превоз, срећки, воћа и
поврћа, цвећа, позамантерије и пружање
финансијских услуга.
Члан 3.
Елаборат садржи прегледну карту
локација на нивоу насељеног места у
размери 1:10000.
Члан 4.
Овај Елаборат ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-250/2017
13. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, 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 5. став 3. Одлуке
о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним
површинама („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 27/2017), Општинско веће Општине Бачка Паланка, на
својој 69. седници, одржаној дана 13.
новембра 2017. године, донело је

ЕЛАБОРАТ
о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних
објеката (киосци и монтажне
бараке) на јавним површинама у
насељеном месту Нова Гајдобра
ЛОКАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ
МЕСТУ НОВА ГАЈДОБРА
Члан 1.
Овим Елаборатом утврђују се
локације – места за постављање мањих
монтажних објеката (киосци и монтажне
бараке), величина и намена на јавним
површинама на територији насељеног
места Нова Гајдобра и то:
1. Група 1 – локација, улица Пролетерска бб, код аутобуске станице
1) 1 киоск за трговину површине 8 м2
2) 1 монтажна барака за трговину површине 15 м2
3) 1 монтажна барака за угоститељску делатност површине 30 м2

15. новембар 2017. године

4) 1 монтажна барака за угоститељску делатност површине 40 м2
2. Група 2 – локација, улица Пролетерска, испред АД „Јадран“
1) 1 киоск за трговину површине 12 м2.
Члан 2.
Овим Елаборатом евидентирано
је постављање 5 мањих монтажних објеката (киоска и монтажних барака) на 2
локације у насељеном месту Нова Гајдобра.
Намена назначена као трговина,
подразумева продају робе на мало:
штампе, дуванских производа, безалкохолних и алкохолних пића, кондиторских производа у фабричком паковању,
папирне галантерије, играчака, прибора
за личну хигијену, телефонских картица,
карата за јавни превоз, срећки, воћа и
поврћа, цвећа, позамантерије и пружање
финансијских услуга.
Члан 3.
Елаборат садржи прегледну карту
локација на нивоу насељеног места у
размери 1:10000.
Члан 4.
Овај Елаборат ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-255/2017
13. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, с.р.

15. новембар 2017. године
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15. новембар 2017. године

2. Група 2 – локација, улица угао
Гробљанске и Маршала Тита,

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 5. став 3. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних
објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 27/2017), Општинско веће
Општине Бачка Паланка, на својој 69.
седници, одржаној дана 13. новембра
2017. године, донело је

ЕЛАБОРАТ
о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних
објеката (киосци и монтажне
бараке) на јавним површинама у
насељеном месту Обровац
ЛОКАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ
МЕСТУ ОБРОВАЦ
Члан 1.
Овим Елаборатом утврђују се
локације – места за постављање мањих
монтажних објеката (киосци и монтажне
бараке), величина и намена на јавним
површинама на територији насељеног
места Обровац и то:
1. Група 1 – локација, улица
Гробљанска бб,
1) 1 монтажна барака за трговину површине 20 м2
2) 1 монтажна барака за трговину површине 10 м2
3) 1 монтажна барака за угоститељску делатност површине 8 м2
4) 1 киоск за трговину површине 11 м2

1) 1 монтажна барака за трговину површине 40 м2
2) 1 монтажна барака за трговину површине 34 м2.
Члан 2.
Овим Елаборатом евидентирано
је постављање 6 мањих монтажних објеката (киоска и монтажних барака) на 2
локације у насељеном месту Обровац.
Намена назначена као трговина,
подразумева продају робе на мало:
штампе, дуванских производа, безалкохолних и алкохолних пића, кондиторских производа у фабричком паковању,
папирне галантерије, играчака, прибора
за личну хигијену, телефонских картица,
карата за јавни превоз, срећки, воћа и
поврћа, цвећа, позамантерије и пружање
финансијских услуга.
Члан 3.
Елаборат садржи прегледну карту
локација на нивоу насељеног места у
размери 1:10000.
Члан 4.
Овај Елаборат ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-252/2017
13. новембра 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, с.р.

15. новембар 2017. године
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3. Група 3 – локација, угао улица
Маршала Тита и Војвођанске

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 5. став 3. Одлуке
о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним
површинама („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 27/2017), Општинско веће Општине Бачка Паланка, на
својој 69. седници, одржаној дана 13.
новембра 2017. године, донело је

ЕЛАБОРАТ
о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних
објеката (киосци и монтажне
бараке) на јавним површинама у
насељеном месту Челарево
ЛОКАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ
МЕСТУ ЧЕЛАРЕВО
Члан 1.
Овим Елаборатом утврђују се
локације – места за постављање мањих
монтажних објеката (киосци и монтажне
бараке), величина и намена на јавним
површинама на територији насељеног
места Челарево и то:
1. Група 1 – локација, улица
Здравка Челара бб, код кафане
„Три шешира“
1) 1 монтажна барака за угоститељску делатност површине 40 м2
2. Група 2 – локација, улица Словачка број 31 А, код стадиона
1) 1 монтажна барака за трговину површине 37 м2

1) 1 киоск за трговину површине 8 м2
4. Група 4 – локација, Маршала
Тита број 43
1) 1 монтажна барака за трговину површине 20 м2
5. Група 5 – локација, Маршала
Тита број 37
1) 1 монтажна барака за трговину површине 20 м2
6. Група 6 – локација, угао Маршала Тита и Светозара Марковића
1) 1 монтажна барака за трговину површине 20 м2.
Члан 2.
Овим Елаборатом евидентирано
је постављање 6 мањих монтажних објеката (киоска и монтажних барака) на 6
локација у насељеном месту Челарево.
Намена назначена као трговина,
подразумева продају робе на мало:
штампе, дуванских производа, безалкохолних и алкохолних пића, кондиторских производа у фабричком паковању,
папирне галантерије, играчака, прибора
за личну хигијену, телефонских картица,
карата за јавни превоз, срећки, воћа и
поврћа, цвећа, позамантерије и пружање
финансијских услуга.
Члан 3.
Елаборат садржи прегледну карту
локација на нивоу насељеног места у
размери 1:10000.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог Елабората
престаје да важи Елаборат о локацијама

15. новембар 2017. године
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за привремено постављање мањих монтажних објеката (киосци и монтажне
бараке) на јавним површинама у насељу
Челарево („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 1/2017).
Члан 5.
Овај Елаборат ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-249/2017
13. новембар 2017. године
БАЧКАПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, 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 5. став 3. Одлуке
о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним
површинама („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 27/2017), Општинско веће Општине Бачка Паланка, на
својој 69. седници, одржаној дана 13.
новембра 2017. године, донело је

ЕЛАБОРАТ
о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних
објеката (киосци и монтажне
бараке) на јавним површинама у
насељеном месту Младеново

15. новембар 2017. године

ЛОКАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ
МЕСТУ МЛАДЕНОВО
Члан 1.
Овим Елаборатом утврђују се локације – места за постављање мањих монтажних објеката (киосци и монтажне
бараке), величина и намена на јавним површинама на територији насељеног места Младеново и то:
1. Група 1 – локација, улица
Краља Петра I број 53, испред
МЗ „Младеново“
1) 1 монтажна барака за трговину површине 8 м2
2) 1 монтажна барака за трговину површине 8 м2
3) 1 монтажна барака за трговину површине 8 м2
2. Група 2 – локација, улица
Младена Стојановића бб, код
МК „Младеново“
1) 1 монтажна барака за угоститељску делатност површине 40 м2
2) 1 монтажна барака за угоститељску делатност површине 40 м2
3) 1 монтажна барака за угоститељску делатност површине 40 м2.
Члан 2.
Овим Елаборатом евидентирано
је постављање 6 мањих монтажних објеката (киоска и монтажних барака) на 2
локације у насељеном месту Младеново.
Намена назначена као трговина,
подразумева продају робе на мало:
штампе, дуванских производа, безалкохолних и алкохолних пића, кондиторских производа у фабричком паковању,
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папирне галантерије, играчака, прибора
за личну хигијену, телефонских картица,
карата за јавни превоз, срећки, воћа и
поврћа, цвећа, позамантерије и пружање
финансијских услуга.
Члан 3.
Елаборат садржи прегледну карту
локација на нивоу насељеног места у
размери 1:10000.
Члан 4.
Овај Елаборат ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-251/2017
13. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, 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 5. став 3. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних
објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 27/2017), Општинско веће
Општине Бачка Паланка, на својој 69.
седници, одржаној дана 13. новембра
2017. године, донело је

15. новембар 2017. године

ЕЛАБОРАТ
о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних
објеката (киосци и монтажне
бараке) на јавним површинама у
насељеном месту Пивнице
ЛОКАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ
МЕСТУ ПИВНИЦЕ
Члан 1.
Овим Елаборатом утврђују се
локације – места за постављање мањих
монтажних објеката (киосци и монтажне
бараке), величина и намена на јавним
површинама на територији насељеног
места Пивнице и то:
1. Група 1 – локација, улица
Војвођанска број 23-25
1) 1 монтажна барака за трговину површине 25 м2
2) 1 монтажна барака за трговину површине 36 м2
2. Група 2 – локација, улица
Војвођанска бб
1) 1 монтажна барака за угоститељску делатност површине 40 м2
2) 1 киоск за трговину површине 12 м2
3. Група 3 – локација, улица
Војвођанска број 40, код МК
„Пивнице“
1) 1 монтажна барака за трговину површине 16 м2.
Члан 2.
Овим Елаборатом евидентирано
је постављање 5 мањих монтажних објеката (киоска и монтажних барака) на 3
локације у насељеном месту Пивнице.
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Намена назначена као трговина,
подразумева продају робе на мало:
штампе, дуванских производа, безалкохолних и алкохолних пића, кондиторских производа у фабричком паковању,
папирне галантерије, играчака, прибора
за личну хигијену, телефонских картица,
карата за јавни превоз, срећки, воћа и
поврћа, цвећа, позамантерије и пружање
финансијских услуга.
Члан 3.
Елаборат садржи прегледну карту
локација на нивоу насељеног места у
размери 1:10000.
Члан 4.
Овај Елаборат ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-253/2017
13. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, 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 5. став 3. Одлуке
о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним
површинама („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 27/2017), Општинско веће Општине Бачка Паланка, на

15. новембар 2017. године

својој 69. седници, одржаној дана 13.
новембра 2017. године, донело је

ЕЛАБОРАТ
о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних
објеката (киосци и монтажне
бараке) на јавним површинама у
насељеном месту Силбаш
ЛОКАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ
МЕСТУ СИЛБАШ
Члан 1.
Овим Елаборатом утврђују се
локације – места за постављање мањих
монтажних објеката (киосци и монтажне
бараке), величина и намена на јавним
површинама на територији насељеног
места Силбаш и то:
1. Група 1 – локација, улица Светосавска, пут према Новом
Саду
1) 1 монтажна барака за трговину површине 10 м2 –
испред броја 99
2) 1 монтажна барака за трговину површине 40 м2 –
испред броја 94
3) 1 монтажна барака за трговину површине 16 м2 –
испред броја 80
4) 1 монтажна барака за трговину површине 24 м2 –
испред броја 72
5) 1 монтажна барака за трговину површине 12 м2 –
испред броја 70
6) 1 монтажна барака за трговину површине 20 м2 –
испред броја 64
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7) 1 монтажна барака за трговину површине 20 м2 –
испред броја 60
8) 1 монтажна барака за трговину површине 15 м2 –
испред броја 39

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-254/2017
13. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, с.р.

9) 1 монтажна барака за трговину површине 40 м2 –
испред броја 33
10) 1 монтажна барака за трговину површине 8 м2 – испред
броја 44
2. Група 2 – локација, угао улица
Николе Тесле и Петра Драпшина
1) 1 монтажна барака за трговину површине 9 м2.
Члан 2.
Овим Елаборатом евидентирано
је постављање 9 мањих монтажних објеката (киоска и монтажних барака) на 2
локације у насељеном месту Силбаш.
Намена назначена као трговина
подразумева продају сезонског воћа и
поврћа.
Члан 3.
Елаборат садржи прегледну карту
локација на нивоу насељеног места у
размери 1:10000.
Члан 4.
Овај Елаборат ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.

15. новембар 2017. године
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На основу члана 65. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка», број 24/2013-пречишћен текст)
и члана 4. став 2. Одлуке о јавном превозу
путника у друмском саобраћају на територији Општине Бачка Паланка («Службени лист Општине Бачка Паланка» број
8/2017), Општинско веће Општине Бачка
Паланка, на својој 69. седници, одржаној
дана 13. новембра 2017. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о утврђивању Ценовника такси
услуга на територији Општине
Бачка Паланка
I
Овим решењем утврђује се
Ценовник такси услуга на територији
Општине Бачка Паланка.
II
Утврђују се следеће појединачне
цене за такси услуге и то:
-- старт ................................ 100,00 дин.
-- прва тарифа - градска вожња
.................................... 60,00 дин./км,
-- друга тарифа - ванградска вожња
...................................... 70,00 дин./км,
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-- трећа тарифа - ноћна вожња,
субота, недеља, празник 		
..................................... 80,00 дин./км,
-- сат чекања ..................... 800,00 дин.
-- пртљаг већи ..... 100,00 дин./ком.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.
фебруара 2018. године.
IV
Даном почетка примене овог
решења престаје да важи Решење о
утврђивању економски најниже цене у
оквиру такси тарифе за обављање аутотакси превоза на територији Општине
Бачка Паланка, број: III-344-43/2012 од
10. децембра 2012. године.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-344-23/2017
13. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, с.р.

293
На основу члана 44. став 1
тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије
„бр.129/2007,
бр.83/2014-др.
закон и 101/2016 др.закон) , члана 58.
став 1. тачка 5. Статута Општине Бачка

Број 32/2017 - страна 2757

Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка” , број 24/2013-пречишћен
текст), а све у вези са чланом 26. став
1. тачка 4 и чланом 33. став 2. Закона о
јавној својини („Службени гласник Републике Србије” бр.72/2011-114, 88/2013-3,
105/2014-3, 104/2016-др.закон и 108/2016),
председник Општине је дана 02. новембра 2017. године, донео

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
спровођење поступка отуђења
моторних возила у јавној својини
Општине Бачка Паланка
I
Образује се Комисија за спровођење поступка отуђења моторних
возила у јавној својини Општине Бачка
Паланка(у даљем тексту:Комисија) возила марке ОПЕЛ модел АСТРА 1.4
регистарске ознаке BP-008MI, регистрован, власништво Општинска управа
Општине Бачка Паланка и возила марке
ОПЕЛ модел ВЕКТРА 1.8 регистарске
ознаке BP-008MH, регистрован, власништво Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
II
Комисија се именује у следећем
саставу:
1. БРАНИМИР КУЗМАНЧЕВ,
председник Комисије
2. МИЛЕ КОЛАР, члан
3. МИА МАЛЕТИН
ШИЋ, члан.

ПЛАВ-

III
Задатак чланова Комисије је да
спроведу поступак отуђења предмет-
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них возила путем јавног оглашавања , на
начин којим се обезбеђује интерес носиоца права јавне својине.
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 “ бр.36/2014,
30/2015 и 16/2016).
V
Мандат председника и чланова
Комисије траје до продаје предметних
возила.
VI

15. новембар 2017. године

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за избор
корисника донаторског пројекта
новчане помоћи за најугроженије
породице избеглица интерно
расељених лица смештених на
територији општине
Бачка Паланка
I
Образује се Комисија за избор
корисника донаторског пројекта новчане
помоћи за најугроженије породице
избеглица интерно расељених лица
смештених на територији општине Бачка
Паланка (у даљем тексту: Комисија).
Мандат Комисије траје
завршетка расподеле помоћи.

до

II

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

У Комисију се именује:

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2017-40
02.новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

-- НИКОЛА ЛАЛИЋ, за заменика председника

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

294
На основу члана 58. став 1.
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћени текст), председник
Општине Бачка Паланка, дана 14. новембра 2017. године, донео је следеће

-- ЗДРАВКА МЕРЊИК, за председника

-- ТАЊА ТОРОВИЋ, за члана
-- ЈАСМИНА
члана

ПОПОВИЋ,

за

-- ЈЕЛЕНА МАЛИНОВИЋ, за
члана.
III
Задатак Комисије је да усвоји Правилник, објави Оглас, расписује Оглас
и разматра поднете захтеве и доноси
Одлуку о додељивању помоћи.
IV
Административно-техничке послове за потребе рада Комисије обављаће
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Одељење за друштвене делатности
Општинске управе Бачка Паланка.
V
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2017-41
14. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Страна

284 ЕЛАБОРАТ о изменама и допунама
Елабората о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних објеката
(киосци и монтажне бараке) на јавним
површинама у насељу Бачка Паланка . 2741
285 ЕЛАБОРАТ о локацијама за
привремено постављање мањих монтажних
објеката (киосци и монтажне бараке) на
јавним површинама у насељеном месту
Гајдобра .................................................. 2742
286 ЕЛАБОРАТ о локацијама за
привремено постављање мањих монтажних
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