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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 привре-
меном постављању мањих монтажних 
објеката и уређаја на јавним површи-
нама („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 40/2016), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка, на својој 36. се-
дници, одржаној 20. јануара 2017. године, 
донело је

Е Л А Б О Р А Т
о локацијама за привремено 

постављање мањих монтажних 
објеката (киосци и монтажне 

бараке) на јавним површинама, у 
насељу 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 насеља Чела-
рево, и то:

1. Група 1 - локација испред 
Дома културе

1) 1 киоск за трговину повшине 
од 4 м2

2. Група 2 - локација угао улица 
Маршала Тита и Војвођанске

1) 1 дрвена барака за угости-
тељску делатност -брза 
храна,  површине од 22 м2 

3. Група 3 - локација у Улици 
Маршала Тита – „Ужарија“

1) 1 дрвена барака за трговину, 
површине од 20 м2 

4. Група 4 - локација у Улици 
Маршала Тита - испред стам-
бене зграде

1) 1 дрвена барака за продају 
прехрамбених производа, 
површине од 20 м2

5. Група 5 - локација у Улици 
Светозара Марковића - се-
верно од Улице Маршала 
Тита

1) 1 дрвена барака за трговину, 
површине од 20 м2 

6. Група 6 - локација угао 
Улица Маршала Тита и Све-
тозара Марковића

1) 1 дрвена барака за продају 
прехрамбених производа, 
површине од 32 м2 

7. Група 7 - локација у Улици 
Светозара Марковића

1) 1 дрвена барака за угости-
тељску делатност, повр-
шине од 30 м2 - посласти-
чарница
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8. Група 8 - локација у центру - 
„Три шешира“

1) 1 киоск за трговину повр-
шине од 4 м2 

2) 1 дрвена барака за угости-
тељску делатност - хамбур-
герију, површине од 32 м2 

9. Група 9 - локација угао улица 
Пап Павла и Ђорђа Зличића

1) 1 дрвена барака за продају 
прехрамбених производа, 
површине од 39 м2 

10. Група 10 - локација у Улици 
Словачка - „Ритић“

1) 1 дрвена барака за продају 
прехрамбених производа, 
површине од 36 м2

11. Група 11 - локација у Улици 
Јанка Чмелика, испред кућ-
ног броја 16

1) 1 дрвена барака за продају 
прехрамбених производа, 
површине од 36 м2 .

Члан 2.

Овим Елаборатом предвиђено 
је постављање 12 (словима: дванаест) 
мањих монтажних објеката (киоска и 
монтажних барака) на 11 (словима: једа-
наест) локација у насељу Челарево.

Намена назначена као трговина 
подразумева продају робе на мало: 
штампе, дуванских производа, безалко-
холних и алкохолних пића, кондитор-
ских производа у фабричком паковању, 
гардеробе и обуће, папирне галантерије, 
играчака, прибора за личну хигијену, те-
лефонских картица, карата за јавни пре-
воз и наплату паркинга, листића/картица 
игара на срећу, цвећа и позамантерије.

Намена назначена као продаја 
прехрамбених производа подразумева 
продају: пекарских производа, воћа, по-

врћа, прерађевина воћа и поврћа, меда и 
осталих пчеларских производа.

Намена назначена као угости-
тељске делатности подразумева: послас-
тичарницу, хамбургерију/сендвичарију, 
продају/служење припремљене кафе, 
пића и сл.

Члан 4.

Овај Елаборат садржи прегледну 
карту локација мањих монтажних обје-
ката (киоска и монтажних барака) на јав-
ној површини у насељу Челарево, у раз-
мери 1:10000.

Члан 5.

Овај Елаборат ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-234/2016
20. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

2

На основу члана 12. став 12. За-
кона о инспекцијском надзору („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
36/2015), члана 46. тачка 6. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 
- др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 
65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Општинско 
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веће Општине Бачка Паланка, на својој 
37. седници, одржаној дана 24. јануара 
2017. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 

координацију инспекцијског 
надзора над пословима из изворне 

надлежности Општине  
Бачка Паланка

I

Овим решењем образује се Коми-
сија за координацију инспекцијског над-
зора над пословима из изворне надлеж-
ности Општине Бачка Паланка (у даљем 
тексту: Комисија).

Обухватнији и делотворнији над-
зор и избегавање преклапања и непотреб-
ног понављања надзора, поред усклађи-
вања инспекцијског надзора између ин-
спекција које врше инспекцијски надзор 
над пословима из изворне надлежности 
Општине Бачка Паланка, обезбеђује и 
Комисија.

II

Утврђује се да инспекцијски над-
зор над пословима из изворне надлеж-
ности Општине Бачка Паланка врше:

1. Комунална инспекција у 
саставу Одељења за привреду 
Општинске управе Општине 
Бачка Паланка,

2. Саобраћајна инспекција у 
саставу Одељења за привреду 
Општинске управе Општине 
Бачка Паланка,

3. Грађевинска инспекција у 
саставу Одељења за привреду 
Општинске управе Општине 
Бачка Паланка,

4. Пореска инспекција у саставу 
Одељења за утврђивање и нап-
лату јавних прихода Општин-
ске управе Општине Бачка Па-
ланка,

5. Буџетска инспекција у саставу 
Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

III

Послови и задаци Комисије су:

 - да разматра и даје мишљење 
на предлоге планова инспек-
цијског надзора, које доста-
вљају инспекције;

 - да прати постигнути ниво 
координације инспекција, 
иницира мере, утврђује сме-
рнице и даје упутства у циљу 
унапређења координације ин-
спекција и делотворности ин-
спекцијског надзора и прати 
њихову реализацију, а наро-
чито: 

• за усклађивање планова ин-
спекцијског надзора и рада 
инспекција,

• за размену информација у 
вршењу инспекцијског над-
зора,

• за унапређење инспек-
цијског надзора на основу 
информација из годишњег 
извештаја о раду инспек-
ција,

• за развој информационог 
система у циљу ефикасног 
вршења инспекцијског над-
зора;

 - да разматра и даје мишљење 
на нацрте одлука и предлоге 
других прописа којима се 
уређују питања инспекцијског 
надзора;
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 - да разматра мишљења, ди-
рективе, методолошке мате-
ријале и приручнике за рад 
инспекције, анализира праксу 
инспекцијског надзора и зау-
зима ставове у циљу уједна-
чавања поступања инспекције 
у истим или сличним ситу-
ацијама према свим надзира-
ним субјектима и објављује те 
ставове;

 - да учествује у анализи потреба 
за финансирањем, техничком 
опремљеношћу и стручним 
усавршавањем инспектора, као 
и утврђивању програма струч-
ног усавршавања инспектора и 
подноси иницијативе надлеж-
ним органима који се односе 
на финансирање, техничку оп-
ремљеност и програме обука и 
других облика стручног усавр-
шавања инспектора;

 - да даје стручно мишљење о 
предлозима контролних листа, 
као и њихових измена и до-
пуна;

 - да се стара да се на службеној 
интернет страници Општине 
Бачка Паланка објављују про-
писи, акти и документи који се 
односе на инспекцијски над-
зор;

 - да, на упит заинтересованих 
лица, пружа обавештења која 
се односе на делокруг инспек-
ција у надлежности Општине 
Бачка Паланка, најкасније у 
року од седам радних дана;

 - да, у складу са потребом, под-
носи извештаје Општинском 
већу и Скупштини општине и 
даје предлоге за предузимање 
мера из њихове надлежности;

 - да се стара да се на службеној 
интернет страници Општине 
Бачка Паланка објављују ин-
формације о свим носиоцима 
послова инспекцијског над-
зора, а нарочито подаци о њи-
ховим надлежностима, адре-
сама, телефонима и адресама 
електронске поште, као и о 
њиховим руководиоцима;

 - да предузима одговарајуће ак-
тивности у вези са обраћањем 
подносиоца притужбе на рад 
инспекције који је незадо-
вољан одлуком о притужби;

 - да разматра извештај о раду 
унутрашње контроле инспек-
ције;

 - да обавља друге послове и за-
датке утврђене овим решењем.

IV

Комисију чини седам чланова и то 
председник, заменик председника и пет 
чланова.

Председник Комисије руководи 
њеним радом, усклађује рад чланова, са-
зива и води седнице Комисије.

Председника Комисије за време 
његове одсутности или спречености за-
мењује  заменик председника Комисије.

V

Комисија се именује у саставу:

1. Лука Станић, начелник 
Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, председник 
Комисије,

2. Надежда Ганић, члан Општин-
ског већа задужена за област 
јавних прихода и расхода 
Општине, заменик председ-
ника Комисије,
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3. Зоран Баћина, руководилац 
Одељења за привреду, члан 
Комисије,

4. Маја Пилиповић, руководилац 
Одељења за утврђивање и нап-
лату јавних прихода, члан Ко-
мисије,

5. Зоран Петковић, члан Општин-
ског већа задужен за кому-
налну делатност и урбанизам, 
члан Комисије,

6. Драгана Завалић, комунални 
инспектор, члан Комисије, 

7.  Лука Рамић, саобраћајни ин-
спектор, члан Комисије.

VI

Инспекције су дужне да се придр-
жавају смерница и упутстава из тачке III 
овог решења.

Члан Комисије који није сагласан 
са смерницама и упутствима из тачке III 
овог решења, може да поднесе предлог 
Општинском већу да заузмe став пово-
дом овог питања, односно да предузму 
мере и радње из свог делокруга.

VII

Стручно-техничке и администра-
тивне послове за Комисију обављаће 
Одељење за привреду.

Комисија је овлашћена да од на-
длежних органа и ималаца јавних овла-
шћења захтева податке, обавештења, 
исправе и извештаје који су јој потребни 
за обављање послова и задатака.

Комисија доноси Пословник о 
свим раду.

VIII

Комисија подноси Општинском 
већу годишњи извештај о раду најкас-

није до 31. јануара текуће године за пре-
тходну годину, као и ванредне извештаје 
по потреби и редовно их објављује на ин-
тернет страници. 

IX

Ово решење ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка».

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-119-3/2017
24. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

3

На основу члана 65. став 1. тачка 
8. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 - пречишћен текст) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка, на својој 36. 
седници, одржаној дана 20. јануара 2017. 
године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о систематизацији 

радних места Предшколске 
установе „Младост“  

Бачка Паланка
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I

Даје се сагласност на Правилник о 
изменама и допунама Правилника о сис-
тематизацији радних места Предшколске 
установе „Младост“ Бачка Паланка, који 
је донео директор Предшколске установе 
„Младост“ Бачка Паланка дана 08. де-
цембра 2016. године, под бројем 1180, а 
на који је Управни одбор Предшколске 
установе „Младост“ Бачка Паланка, дао 
сагласност дана 08. децембра 2016. го-
дине, одлуком под бројем 1181/1.

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-110-1/2017
20. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 
Председник

Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.

4

На основу члана 219. став 4. Закона 
о здравственој заштити („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 107/2005, 
72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 
45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), 
члана 2. став 1. и 2. Одлуке о утврђивању 
смрти лица умрлих изван здравствне ус-
танове на територији Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 23/2015 и 2/2016), члана 
16. 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 

36. седници, одржаној дана 20. јануара 
2017. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о изменама и допунама Решења 
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

У Решењу о одређивању доктора 
медицине за стручно утврђивање вре-
мена и узрока смрти умрлих изван здрав-
ствене установе и издавање потврде о 
смрти на територији Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 25/2015, 3/2016,  7/2016 и 
33/2016), у глави I у ставу 1. тачка 12: „др 
Марина Пузигаћа“ мења се и гласи: „др 
Драгана Чичић“.

II

Ово решење објавиће се у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-114-4/2016-1
20. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

5

На основу члана 58. став 1. 
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
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24/2013-пречишћени текст), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 17. јану-
ара 2017. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању чланова 

Комисије за оцену пројеката у 
области културе

I

Образује се Комисија за оцену 
пројектата у обалсти културе ( у даљем 
тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - Живко Шљивар, за председ-
ника

 - Милка Родић, за члана

 - Станислава Бановић, за члана

 - Јасмина Бојанић, за члана

 - Мирослава Шолаја, за члана

III

Задатак Комисије је да распише 
Јавни позив за суфинансирање проје-
ката удружења грађана у области кул-
туре, изврши оцену пристиглих пријава 
за доделу средстава према мерилима и 
критеријумима прописаним Правил-
ником о начину суфинансирања проје-
ката удружења грађана из области кул-
туре („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ бр. 2/2015), сваком предлогу 
пројекта додели одређени број поена, на 
основу кога ће бити сачињена бодовна 
ранг листа и да у року од 30 дана од за-
вршетка конкурса донесе Одлуку о из-
бору пројеката који се суфинансирају из 
буџета Општине Бачка Паланка. 

IV

Мандат Комисије је годину дана. 
Комисија за свој рад одговара председ-
нику Општине Бачка Паланка и подноси 
му Извештај о раду Комисије.

V

Административно-техничке по-
слове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске управе Бачка Паланка

VI

Комисија има право на накнаду на 
основу члана 4.  Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одобрника Скупштине 
општине, заменика председника 
Скупштине општине, чланова Општин-
ског већа и чланова радних тела органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и 
16/2016).

VII

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-1
17. јануар 2017. године 
Бачка Паланкa

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница,с.р.

6

На основу члана 58. став 1. 
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
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лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 17. јану-
ара 2017. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању чланова  

Комисије за оцену пројеката из 
области социо-хуманитарних 

делатности

I

Образује се Комисија за оцену 
пројеката из области социо-хуманитар-
них делатности (у даљем тексту: Коми-
сија).

II

У Комисију се именују:

 - Мирјана Радаковић, за пред-
седника

 - Станислава Малић Гостовић, 
за члана

 - Марија Савић, за члана

 - Марија Кутањац, за члана

 - Мирослава Шолаја, за члана

III

Задатак Комисије је да распише 
Јавни позив за суфинансирање пројеката 
удружења грађана у области социо-ху-
манитарних делатности, изврши оцену 
пристиглих пријава за доделу средстава 
према мерилима и критеријумима про-
писаним Правилником о начину суфи-
нансирања пројеката удружења грађана 
из области социо хуманитарних делат-
ности  („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ бр. 2/2015), сваком предлогу 
пројекта додели одређени број поена, на 
основу кога ће бити сачињена бодовна 

ранг листа и да у року од 30 дана од за-
вршетка конкурса донесе Одлуку о из-
бору пројеката који се суфинансирају из 
буџета Општине Бачка Паланка. 

IV

Мандат Комисије је годину дана. 
Комисија за свој рад одговара председ-
нику Општине Бачка Паланка и подноси 
му Извештај о раду Комисије.

V

Административно-техничке по-
слове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске управе Бачка Паланка

VI

Комисија има право на накнаду 
на основу члана 4. Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одобрника Скупштине 
општине, заменика председника 
Скупштине општине, чланова Општин-
ског већа и чланова радних тела органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и 
16/2016).

VII

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-2
17. јануар 2017. године 
БАЧКА ПАЛАНКA

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница,с.р.
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7

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 17. јану-
ара 2017. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању чланова  

Комисије за оцену пројеката у 
области удружења грађана

I

Образује се Комисија за оцену 
пројеката у области удружења грађана (у 
даљем тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - Ђорђе Штангл, за председника

 - Љиљана Бошњак, за члана

 - Јелена Ковачевић, за члана

 - Станислава Ћаћић, за члана

 - Мирослава Шолаја, за члана

III

Задатак Комисије је да распише 
Јавни позив за суфинансирање пројеката 
у области удружења грађана, изврши 
оцену пристиглих пријава за доделу 
средстава према мерилима и критерију-
мима прописаним Правилником о на-
чину суфинансирања пројеката удру-
жења грађана („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 2/2015), сваком пред-
логу пројекта додели одређени број 
поена, на основу кога ће бити сачињена 
бодовна ранг листа и да у року од 30 дана 

од завршетка конкурса донесе Одлуку о 
избору пројеката који се суфинансирају 
из буџета Општине Бачка Паланка. 

IV

Мандат Комисије је годину дана. 
Комисија за свој рад одговара председ-
нику Општине Бачка Паланка и подноси 
му Извештај о раду Комисије.

V

Административно-техничке по-
слове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске управе Бачка Паланка

VI

Комисија има право на накнаду 
на основу члана 4. Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одобрника Скупштине 
општине, заменика председника 
Скупштине општине, чланова Општин-
ског већа и чланова радних телa органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и 
16/2016).

VII

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-3
17. јануар 2017. године 
Бачка Паланкa

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница,с.р.
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8
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 17. јану-
ара 2017. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању чланова 

Комисије за оцену пројеката у 
области туризма, екологије и 

заштите животне средине

I

Образује се Комисија за оцену 
пројектата у области туризма, екологије 
и заштите животне средине ( у даљем 
тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - Радослав Карановић, за пред-
седника

 - Драгана Врањеш, за члана
 - Драгана Грбић, за члана
 - Станислава Малић Гостовић, 

за члана
 - Мирослава Шолаја, за члана

III

Задатак Комисије је да распише 
Јавни позив за суфинансирање пројеката 
удружења грађана у области туризма, еко-
логије и заштите животне средине, изврши 
оцену пристиглих пријава за доделу сред-
става према мерилима и критеријумима 
прописаним Правилником о начину суфи-
нансирања пројеката удружења грађана из 
области туризма, екологије и заштите жи-
вотне средине („Службени лист Општине 

Бачка Паланка“ бр. 2/2015), сваком пред-
логу пројекта додели одређени број поена, 
на основу кога ће бити сачињена бодовна 
ранг листа и да у року од 30 дана од завр-
шетка конкурса донесе Одлуку о избору 
пројеката који се суфинансирају из буџета 
Општине Бачка Паланка. 

IV

Мандат Комисије је годину дана. 
Комисија за свој рад одговара председ-
нику Општине Бачка Паланка и подноси 
му Извештај о раду Комисије.

V

Административно-техничке по-
слове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске управе Бачка Паланка

VI

Комисија има право на накнаду 
на основу члана 4. Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одобрника Скупштине 
општине, заменика председника 
Скупштине општине, чланова Општин-
ског већа и чланова радних тела органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и 
16/2016).

VII

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-4
17. јануар 2017. године 
БАЧКА ПАЛАНКA

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница,с.р.
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9

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) и члана 4. 
став 3. Уговора бр. I-352-298/13 oд 4. 
септембра 2013. године, председник 
Општине Бачка Паланка, дана 24. јану-
ара 2017. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 

утврђивање вредности изведених 
радова на рехабилитацији система 

даљинског грејања

I

Образује се Комисија за утврђи-
вање вредности изведених радова на 
рехабилитацији система даљинског 
грејања ( у даљем тексту: Комисија). 

II

У Комисију се именује:

 - Зоран Баћина, за председника

 - Биљана Гајтовић, за члана

 - Жељка Драгичевић, за члана

 - Марко Чорлија, за члана

 - Владимир Жилаји, за члана

III

Задатак Комисије је да утврди 
вредност изведених грађевинских ра-
дова на рехабилитацији система грађе-
винских радова на рехабилитацији сис-
тема даљинског грејања.

IV

Мандат Комисије је годину дана. 
Комисија за свој рад одговара председ-
нику Општине Бачка Паланка и подноси 
му Извештај о раду Комисије.

V

Административно-техничке по-
слове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за привреду Општинске 
управе Бачка Паланка

VI

Комисија има право на накнаду 
на основу члана 4. Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одобрника Скупштине 
општине, заменика председника 
Скупштине општине, чланова Општин-
ског већа и чланова радних тела органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и 
16/2016).

VII

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-5
24. јануар 2017. године 
Бачка Паланкa

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница,с.р.
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1 ЕЛАБОРАТ о локацијама за привремено 
постављање мањих монтажних објеката 
(киосци и монтажне бараке) на јавним 
површинама, у насељу Челарево ...............  1
2 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за 
координацију инспекцијског надзора 
над пословима из изворне надлежности 
Општине Бачка Паланка .............................  3
3 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Правилник о изменама и допунама 
Правилника о систематизацији радних 
места Предшколске установе „Младост“  
Бачка Паланка ..............................................  5
4 РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења 
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 ..............................................  6

5 РЕШЕЊЕ о образовању и именовању 
чланова Комисије за оцену пројеката у 
области културе ...........................................  7
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