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27
На основу члана 46. став 1. тачка
8. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије" број
129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 18. седници, одржаној дана 28.
фебруара 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата
одборника Скупштине
општине Бачка Паланка
I
Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка, ДАНИЛОВ ЛАЗАРА из
БАЧКЕ ПАЛАНКЕ, са Изборне листе
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ –
ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА, пре истека
времена на које је изабран, због наступања смрти одборника, дана 14. јануара
2014. године.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог
решења је члан 46. став 1. тачка 8.Закона

о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007,
34/2010 – Одлука УС и 54/2011), којим је
регулисано да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран
ако наступи смрт одборника.
Кад одборнику престаје мандат
наступањем смрти, скупштина јединице локалне самоуправе на првој наредној
седници, после обавештења о наступању
таквог случаја, утврђује да је одборнику
престао мандат.
Како је дана 14. јануара 2014. године наступила смрт одборника, Данилов
Лазара, престаје му мандат одборника у
Скупштини општине Бачка Паланка, те
је потребно да Скупштина општине донесе ово решење.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се поднети
жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења решења
Скупштине општине Бачка Паланка.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-13/2014
28. фебруар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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28
На основу члана 32. и 50. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије" број 129/07),
члана 37, 62 и 68. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 18. седници, одржаној
28. фебруара 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку функције члана
Општинског већа
Општине Бачка Паланка
I
Констатује се да ДИВНИ ТАНКОСИЋ, професору разредне наставе из
Бачке Паланке, престаје функција члана
Општинског већа Општине Бачка Паланка, због подношења оставке.
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34/2010-Одлука УС и 54/2011), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 18.
седници, одржаној дана 28. фебруара
2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о потврђивању мандата
одборника Скупштине општине
Бачка Паланка
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Бачка Паланка са Изборне листе ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА, и то:
ТАНКОСИЋ ДИВНИ, рођеној 30.
априла 1969. год, професору разредне
наставе, из Бачке Паланке, ул. Краља
Петра Првог бр 81.
Мандат одборника почиње да тече
даном потврђивања и траје до истека мандата одборника коме је престао мандат.

II

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119 - 14/2014
28. фебруар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 34/2010
–Одлука УС и 54/2011), је прописано да
кад одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат
припада подносиоцу изборне листе са
чије листе је био изабран одборник коме
је престао мандат.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

29
На основу члана 48. и 56. Закона
о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007,

О потврђивању мандата новог
одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат.
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Како је Данилов Лазару са Изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА,
престао мандат одборника у Скупштини
општине Бачка Паланка пре истека времена на које је изабран, због наступања
смрти одборника, Општинска изборна
комисија Бачка Паланка доделила је мандат и издала уверења о избору за одборника Танкосић Дивни, те је у складу са
изнетим одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења решења
Скупштине општине Бачка Паланка.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-15/2014
28. фебуар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА			
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

30
На основу члана 32. и 45. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије" број 129/07),
члана 37. и 62. Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 18. седници, одржаној
28. фебруара 2014. године, тајним гласањем, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору члана Општинског већа
Општине Бачка Паланка
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I
МИЛАНКА ЛАЖЕТИЋ, економиста и дипломирани менаџер из Бачке
Паланке, бира се за члана Општинског
већа Општине Бачка Паланка.
Мандат члана Општинског већа
Општине Бачка Паланка из тачке 1. овог
решења траје до истека мандата сазива
Скупштине општине Бачка Паланка изабраног на локалним изборима 06. маја
2012. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119 - 16/2014
28. фебруар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

31
На основу члана 39. став 1. Закона о равноправности полова ( "Службени
гласник Републике Србије" број 104/09)
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/07) и чланoва
37. став 1. тачка 6. и 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка" број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 18. седници, одржаној дана 28. фебруара 2014.
године, донела је
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07. март 2014. године

ОДЛУКУ
о приступању изради Локалног
акционог плана за унапређење
родне равноправности у
Општини Бачка Паланка
за период 2014-2018 године

женијих потреба и проблема, сачини
Предлог Локалног акционог плана за
унапређење родне равноправности у
Општини Бачка Паланка за период 20142018. године .

Члан 1.

Комисија ће радити у седницама
којима ће председавати председник Комисије или лице које он овласти.

Приступа се изради Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у Општини Бачка Паланка
за период 2014-2018. године у циљу адекватног коришћења женских људских ресурса и побољшању квалитета живота
свих грађана и грађанки у Општини Бачка Паланка.
Члан 2.
Овом одлуком обавезује се председник Општине Бачка Паланка да именује чланове Комисије за израду Локалног акционог плана за унапређење родне
равноправности у Општини Бачка Паланка за период 2014-2018. године, коју
ће чинити: представник Савета за родну
равноправност Општине Бачка Паланка,
представник Удружења грађана чија је
сврха деловања унапређење положаја и
афирмација жена, представник Центра за
социјални рад Општине Бачака Паланка,
представник Дома здравља Општине Бачка Паланка, представник Националне
службе за запошљавање, представник
Полицијске управе Бачка Паланка и
представник Удружења женског предузетништва.
Члан 3.
Задатак Комисије је да прикупи
податке о потребама и проблемима са
којима се на територији Општине Бачка
Паланка сусрећу грађанке и грађани у
остваривању родне равноправности на
свим нивоима и да на темељу најизра-

Члан 4.

Стручне, административне и техничке послове за потребе Комисије обављаће Одељење за друштвене делатности Општине Бачка Паланка.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „ Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-016-23/2014
28. фебруар 2014. године
БАЧКАПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

32
На основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник Републике Србије" бр. 72/09 и
81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-Одлука УС, 50 /13-Одлука УС и
98/13-Одлука УС) и члана 28-32 Закона
о легализацији објеката („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2013) и
члана 38. став 1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка" број 24/2013
- пречишћен текст), Скупштина општи-
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не Бачка Паланка, на 18. седници, на
наставку одржаном дана 03. марта 2014.
године, донела је

ОДЛУКУ
о критеријумима и мерилима
за утврђивање висине накнаде
за уређивање грађевинског
земљишта
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми и мерила за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског
земљишта за изградњу објеката на територији Општине Бачка Паланка.
II. НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 2.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта обухвата: припремање
грађевинског земљишта и опремање
грађевинског земљишта.
1. Припремање грађевинског
земљишта
Члан 3.
Припремање грађевинског земљишта обухвата:
-- истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске
и техничке документације и
програм уређивања грађевинског земљишта за текућу годину (у даљем тексту: Програм),
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-- расељавање, рушење објеката
који су предвиђени планским
документом, санирање терена
на површинама јавне намене, и
-- друге радове.
2. Опремање грађевинског земљишта
Члан 4.
Опремање грађевинског земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намене.
Степен комуналне опремљености
подразумева степен изграђености мреже
инфраструктуре (саобраћајнице, водовод, канализација и друго).
Накнада за уређивање грађевинског земљишта не садржи трошкове инфраструктуре (електродистрибутивни
објекти и мрежа, ТТ објекти и мрежа,
КДС, топлификација, гасификација и
друго), које инвеститор посебно уговара
са надлежним предузећима.
Члан 5.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта (у даљем тексту: накнада)
обрачунава се у зависности од степена
комуналне опремљености грађевинског
земљишта, урбанистичке зоне, намене
и површине објекта и на основу просечних трошкова уређивања грађевинског
земљишта применом вредности бода.
Вредност бода из става 1. овог
члана једнака је динарској противвредности једног евра по средњем курсу Народне банке Србије и утврђује се на први
дан сваког квартала у текућој години (1.
јануар, 1. април, 1. јул и 1. октобар).
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III. ЗОНИРАЊЕ И НАМЕНА
ОБЈЕКАТА
Члан 6.
Висина накнаде утврђује се према
следећим зонама:
1. Екстра зона за пословни
простор – обухвата део улице
Краља Петра Првог (од улице Трг братства и јединства
до улице Шафарикова), улица
Академика Милана Курепе,
улица Ђуре Јакшића, обе стране ових улица, јужни део блока
„Партизан“ и улице Димитрија
Туцовића, део улице Шафарикове од броја 59 до броја 55, као
и део улице Трг братства и јединства од броја 13 до броја 21.
2. I грађевинска зона – обухвата део града оивичен улицама:
Цара Лазара (од Шумске до
Шафарикове), Шафарикову (од
Цара Лазара до Југословенске
армије), Југословенске армије
(од Шафарикове до Трга братства и јединства), Трг братства
и јединства (од Југословенске
армије до Цара Лазара), улицу Веселина Маслеше од улице Иве Лоле Рибара до реке
Дунав рачунајући обе стране
свих улица. Улицу Веселина
Маслеше (од улице Југословенске армије до улице Иве
Лоле Рибара) и улицу Краља
Петра Првог (од улице Шафарикове до улице Светозара
Милетића), обе стране улица,
само за пословни простор.
3. II грађевинска зона – обухвата део града између прве зоне и
граница које чине следеће улице: Дунавска обала (од 25. Маја
до Змај Јовине), Змај Јовина
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(од Дунавске обале до Бранка
Радичевића), Бранка Радичевића (од Змај Јовине до Бранка Бајића), Бранка Бајића (од
Бранка Радичевића до железничке пруге) , траса железничке пруге (од Бранка Бајића до
Трга ослобођења) и 25. маја (од
Трга ослобођења до Дунавске
обале), рачунајући обе стране ових улица и грађевинско
земљиште између свих ових
улица и прве зоне.
4. III грађевинска зона – обухвата сво грађевинско земљиште
намењено за становање и условно становање у границама
грађевинског реона које је одређено Планом генералне регулације Бачка Паланка, а које
није обухваћено првом и другом грађевинском зоном.
5. IV грађевинска зона – обухвата насеље Челарево.
6. V грађевинска зона – обухвата
насеља: Обровац, Товаришево,
Карађорђево, Младеново, Гајдобра, Нова Гајдобра, Силбаш,
Параге, Деспотово, Пивнице,
Нештин и Визић.
7. VI грађевинска зона – обухвата атарска подручја.
Члан 7.
Намена објеката за који се утврђује
накнада може бити за:
-- становање: стамбени (породични и вишепородични)
објекти, стамбени простор у
стамбено - пословним и пословно – стамбеним објектима са пратећим садржајима у
функцији ових објеката, као и
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други објекти у функцији становања (помоћни и економски);
-- комерцијална делатност: пословни објекти, хотели, угоститељски објекти, трговински
објекти - простори са пратећим простором, пословни
простори у оквиру стамбених,
стамбено – пословних, пословно - стамбених и привредно производних објеката, објекти
- простори спорта, рекреације
и разоноде, објекти - простори услужног занатства, јавна
гаража као посебан објекат и
сл. и пратећи садржаји у функцији ових објеката, као и други објекти у функцији комерцијалне делатности;
-- производна делатност: производни објекти, складишни
и магацински објекти, наткривена производна постројења,
стоваришта и објекти производног занатства, индустрије и
грађевинарства, пољопривредни објекти и пратећи садржаји
у функцији ових објеката, као
и други објекти у функцији
производне делатности;
-- објекти посебне намене:
објекти-простори намењени за
банке, осигуравајућа друштва,
бензинске пумпе са и без надстрешнице, мењачнице, кладионице, коцкарнице, као и
гаражни и пратећи простор у
овим објектима;
-- објекти јавне намене: објекти
јавне намене и простори намењени обављању делатности
државних органа и организација, органа и организација Аутономне Покрајине Војводине,
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организација које обављају јавне службе, објекти социјалног
становања и верски објекти
цркава и верских заједница.
Објекти који нису наведени у ставу 1. овог члана подвешће се под најсличнију наведену намену.
IV. ОБРАЧУН НАКНАДЕ
Члан 8.
Висина накнаде за трошкове
припремања и опремања грађевинског
земљишта утврђује се применом корективних коефицијената на број бодова по
метру квадратном нето површине објекта, а према зонама по следећој формули:
Н = ББ х КК х ВБ х НП
Н – накнада
ББ – број бодова
КК – корективни коефицијент
ВБ – вредност бода
НП – нето површина
У зависности од намене објекта
корективни коефицијенти за трошкове
припремања и опремања су:
-- за вишепородично становање .. 1,0
-- за породично становање ............. 0,7
-- комерцијална делатност ............ 1,3
-- објекти посебне намене ............... 2,0
-- производна делатност ................. 0,5
-- објекти јавне намене ....................1,0.
Код објеката различите намене, накнада за уређивање грађевинског
земљишта обрачунава се за сваку намену посебно, а према главном пројекту.
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Члан 9.
Број бодова по м2 нето површине
објекта дат је у следећој табели:
1. ЕКСТРА ЗОНА ....................... 55
2. ПРВА ЗОНА ............................. 50
3. ДРУГА ЗОНА ........................... 35
4. ТРЕЋА ЗОНА .......................... 25
5. ЧЕТВРТА ЗОНА ..................... 10
6. ПЕТА ЗОНА ................................2
7. ШЕСТА ЗОНА ......................... 2
Члан 10.
Накнада се обрачунава по квадратном метру укупне нето површине
објекта, на основу локацијске дозволе,
главног пројекта са извештајем о извршеној техничкој контроли и услова за
прикључење објекта на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру.
Изузетно, накнада се обрачунава и на основу информације о локацији
и идејног пројекта за изградњу објеката
и извођење радова за које се не издаје
грађевинска дозвола.
Члан 11.
Укупна нето површина објекта из
члана 10. ове одлуке утврђује се по СРПС
У. Ц2. 100, ("Службени лист СРЈ", број
32/2002 и "Службени гласник Републике
Србије", број 27/2007).
Код објеката са вишенаменским
садржајем накнада се обрачунава према
квадратном метру нето површине за сваку намену у објекту, посебно.
Члан 12.
Накнада се плаћа на основу уговора којим се уређују међусобна права и
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обавезе у погледу уређивања грађевинског земљишта (у даљем тексту: уговор)
који се закључује између инвеститора и
Јавног предузећа "Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка
(у даљем тексту: Дирекција), у складу са
овом одлуком и законом.
Дирекција евидентира и потврђује
документацију на основу које је извршен
обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 13.
Накнада утврђена у складу са
члановима 8. и 9. ове одлуке обрачунава
се у висини од:
-- 50% за затворене спортске терене, затворене и отворене базене за јавну употребу, јавне
гараже комерцијалног типа,
силосе, хладњаче, помоћне
објекте, пасаже, слободностојеће надстрешнице, претварање таванског простора у
стамбени простор без надзиђивања и промена кровних равни
укњиженог објекта, подрумске и сутеренске просторије у
објектима становања које се не
користе у комерцијалне сврхе,
-- 15% за гараже, економске
објекте, отворене пијаце, отворене спортске терене, отворене
складишне просторе, отворене
паркинге, отворене базене, отворене манипулативне просторе и друге отворене објекте
производне делатности.
Умањење из става 1. овог члана
може се користити само по једном основу.
Неизграђено грађевинско земљиште које није опремљено а налази се у
обухвату Плана генералне регулације,
односно Плана детаљне регулације може
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се комунално опремити и средствима
физичких и правних лица, у складу са
Законом.
Члан 14.
Накнада утврђена у складу са чланом 8, 9 и 13. ове одлуке обрачунава се у
висини од 50% за објекте чији је инвеститор правно лице чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина и Република
Србија, а објекти су намењени за обављање делатности од општег интереса.
Члан 15.
Накнада се не плаћа за:
-- oбјекте чији је инвеститор
Општина Бачка Паланка,
-- објекте комуналне инфраструктуре из члана 4. став 4.
ове одлуке, осим ТС,
-- за парцеле и објекте који су дограђени, реконструисани или
изграђени на парцелама где су
њихови власници већ платили
накнаду за уређивање грађевинског земљишта за читаву површину парцеле (до 13.08.2003.
године), што се доказује потврдом о опремању грађевинског
земљишта,издатом од стране
надлежног јавног предузећа (ЈП
„Дирекција за изградњу ОБП“)
-- објекте тардиционалних цркава и верских заједница
-- објекте у области здравства и
просвете.
Члан 16.
За изградњу објеката чија вредност прелази 1.000.000 евра (износ у динарској против-вредности), а који су од
значаја за привредни развој Општине
Бачка Паланка, у којима ће се за потре-
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бе обављања делатности код инвеститора засновати радни однос на неодређено
време са више од 50 лица, у року од четири године од дана закључења уговора,
утврђена накнада се умањује за 50%.
Општинско веће Општине Бачка
Паланка својим закључком утврђује који
су објекти од значаја за привредни развој
Општине Бачка Паланка.
Инвеститор коме је одобрено
умањење накнаде у складу са ставом 1.
овог члана, мора доставити Дирекцији
доказ о заснивању радног односа на неодређено време (уговор о раду) са више
од 50 лица ради обављања делатности,
у року од четири године од дана закључења уговора.
Уколико инвеститор у року из
става 3. овог члана не достави доказ о
заснивању радног односа на неодређено
време са више од 50 лица ради обављања
делатности, платиће износ за који је, у
складу са ставом 1. овог члана умањена
утврђена накнада, са законском затезном
каматом обрачунатом од дана закључења
уговора.
Члан 17.
У случају отуђења или давања у
закуп земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка, ради изградње стамбеног, пословног или стамбено – пословног
објекта не постоје услови за обезбеђење
простора за паркирање возила у виду
паркинг места или гаража, инвеститор је
дужан да у складу са локацијском дозволом сачини са Дирекцијом уговор о изградњи потребног броја паркинг места,
односно гаражних места.
Уговор о изградњи паркинга се
прилаже пре издавања употребне дозволе.
Одредба из става 1. и 2. овог члана везана за изградњу потребног броја
паркинг или гаражних места примењује
се и за случај када се као инвеститор
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изградње стамбеног, пословног или
стамбено – пословног објекта појављују
физичка или правна лица који су носиоци права власништва на грађевинском
земљишту.
Дирекција прибавља сву документацију која је потребна за радове на
изградњи паркинг или гаражних места
који се финансирају средствима уплаћеним од стране инвеститора грађевинског
објекта.
Накнада за уређивање паркинг
простора или гаражних места обрачунава се по једном паркинг или гаражном
месту и то:
-- за екстра и прву зону .. 1.000 бодова,
-- за остале зоне ................. 800 бодова.
Члан 18.
Ако у току грађења објекта инвеститор одступи од документације на основу које је прибавио грађевинску дозволу, односно одступи од главног пројекта
и изгради већу површину објекта, дужан
је да сноси трошкове разлике у накнади.
У случају из става 1. овог члана
инвеститор је дужан да у поступку измене грађевинске дозволе достави измењен
главни пројекат.
Ако се у поступку издавања употребне дозволе утврди да постоје одступања од главног пројекта, инвеститор је
дужан да сноси трошкове разлике у накнади и достави пројекат изведеног објекта.
Члан 19.
Ако инвеститор руши постојећи
легално изграђен објекат и гради нови
објекат веће површине од постојећег,
плаћа накнаду за разлику у површини.
Ако инвеститор руши постојећи
легални објекат једне намене и гради
објекат друге намене за који се плаћа
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већа накнада, накнада се обрачунава у
висини разлике између накнаде за објекат који се гради и објекта који се руши.
У случају из става 1. и 2. овог
члана инвеститор је дужан да достави
документацију којом доказује бруто површину и намену објекта који се руши
и да омогући увид у стање објекта пре
рушења, а приликом обрачуна накнаде
бруто површина се умањује за 20%.
V. НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 20.
Накнада се плаћа :
1. у целости у року од 15 дана од
дана обрачуна накнаде, где се
накнада умањује за 45%.
2. у ратама и то: прва рата у износу од 20% у року од 15 дана од
дана обрачуна накнаде, а преостали износ у року од 12 месеци од дана закључења уговора,
када се укупан износ накнаде
умањује за 30%.
3. у ратама и то: прва рата у износу од 10%, у року од 15 дана од
дана обрачуна накнаде, а преостали износ у року од највише
36 месеци од дана закључења
уговора.
Када се накнада плаћа по тачкама 2. и 3. овог члана остатак дуга се
усклађују са индексом потрошачких
цена у Републици Србији. Усклађивање
накнаде са растом цена врши се до доспећа рате за плаћање, а након доспећа, у
случају кашњења, обрачунава се законска затезна камата, до исплате доспелог
дуга.
Када се плаћање накнаде уговори
на рате по тачки 3. из овог члана, а инвеститор поднесе захтев за исплату пре-
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осталог износа недоспелог дуга, накнада
се умањује за 30%.

ва а која са њим станују у истом стану,
односно породичној стамбеној згради).

Пре издавања употребне дозволе
доставља се доказ о измирењу накнаде.

Умањење накнаде зависи од комуналне опремљености парцеле, и то:

Уговор о плаћању накнаде за
уређивање грађевинског земљишта
закључује се након измирења обавеза по
обрачуну у целости по тачки 1. или прве
рате по тачкама 2. или 3. овог члана.

1. Умањење накнаде за парцеле
које су потпуно комунално неопремљене износи 20% од износа накнаде.

Члан 21.
Плаћање накнаде за предузећа у
реструктуирању се одлаже на период од
36 месеци од дана закључења уговора.
VI. ПРАВО НА УМАЊЕЊЕ
НАКНАДЕ У ПОСТУПКУ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 22.
Право на умањење накнаде има
власник бесправно изграђеног породичног стамбеног објекта или стана у стамбеној згради на територији Општине
Бачка Паланка, који је изградњом или
куповином трајно решавао своје стамбено питање, и ако он или чланови његовог
породичног домаћинства немају другу
непокретност за становање на територији Општине Бачка Паланкa, ако је власник породичног стамбеног објекта инвалид, самохрани родитељ или корисник
социјалне помоћи.
Породичним домаћинством у смислу става 1. овог члана сматрају се лица
која са власником објекта изграђеног
без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу живе у заједничком
домаћинству (брачни друг или лице које
са власником објекта живи у ванбрачној
заједници, деца рођена у браку или ван
брака, усвојена или пасторчад и друга
лица која је власник објекта или његов
брачни друг дужан да по закону издржа-

2. Умањење накнаде за парцеле
које имају:
-- изграђен приступни пут износи 30% од износа накнаде
-- изграђен водоводни прикључак износи 10% од износа накнаде
-- изграђен канализациони прикључак износи 10% од износа
накнаде
Процентуално умањење се кумулативно сабира у зависности од опремљености конкретне парцеле и не може бити
веће од 50%, како је предвиђено овим
чланом.
Члан 23.
Испуњеност услова се може доказати прилагањем следећих исправа:
-- Подаци о члановима домаћинства – оверена изјава
-- Решавање стамбеног питања,
односно непоседовање друге
непокретноти за становање –
уверење РГЗ-а, Службе за катастар непокретности у Бачкој
Паланци
-- Статус инвалида – потврда надлежног органа
-- Статус самохраног родитеља
- судска пресуда, извод из матичне књиге рођених
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-- Статус корисника социјалне
помоћи – решење Центра за
социјални рад
VII. НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
У ПОСТУПКУ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 24.
За објекте у поступку легализације, лица који су остварили право на
умањење накнаде из члана 22. ове Одлуке, имају могућност плаћања накнаде на
следећи начин:
1. у целости у року од 15 дана од
дана обрачуна накнаде, где се
накнада умањује за 45%.
2. у ратама и то: прва рата у износу од 20% у року од 15 дана од
дана обрачуна накнаде, а преостали износ у року од 60 месеци од дана закључења уговора.
За објекте у поступку легализације, који немају право на умањење
накнаде из члана 22. ове Одлуке, имају
могућност плаћања накнаде на следећи
начин:
1. у целости у року од 15 дана од
дана обрачуна накнаде, где се
накнада умањује за 45%.
2. у ратама и то: прва рата у износу од 20% у року од 15 дана од
дана обрачуна накнаде, а преостали износ у року од 12 месеци од дана закључења уговора,
када се укупан износ накнаде
умањује за 30%.
3. у ратама и то: прва рата у износу од 10%, у року од 15 дана од
дана обрачуна накнаде, а преостали износ у року од највише
60 месеци од дана закључења
уговора.
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Када се плаћање накнаде уговори на рате у складу са ставом 2. тачка 3.
овог члана, а инвеститор поднесе захтев
за исплату преосталог износа недоспелог дуга, преостали износ накнаде се
умањује за 30%.
Усклађивање накнаде са растом
цена (индекс потрошачких цена) у Републици Србији се врши до доспећа рате за
плаћање, а након доспећа у случају кашњења, обрачунава се законска затезна
камата, до исплате доспелог дуга.
VIII. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
Члан 25.
Ради обезбеђења плаћања накнаде, по тачкама 2 и 3 из Члана 20. ове Одлуке, ако је инвеститор правно лице, дужан је да достави средствa обезбеђења,
и то:
1. уговор о хипотеци, у корист
Општине Бачка Паланка, односно заложну изјаву на непокретности чија је вредност
већа од износа уговорене обавезе, или
2. неопозиво уговорно овлашћење, у складу са Законом о
платном промету, за реализацију налога за наплату. Уз налоге за наплату и овлашћење
обавезно је и средство обезбеђења које вредносно покрива износ уговорене обавезе
коју утврди Дирекција, а то
су: банкарска гаранција “без
приговора”, “на први позив”,
банкарска супергаранција, уз
обавезну клаузулу о укључењу
ревалоризације у гаранцију.
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Поред средства обезбеђења из става 1. тачка 2. овог члана, инвеститор је
обавезан да достави и следеће оверене
копије: решење о упису у одговарајући
регистар, потписе лица овлашћених
за заступање оверених од стране суда,
овлашћење о разврставању – извод из регистра Републичког завода за статистику, и депо картон од организације овлашћене за плаћање за сваки текући рачун
које правно лице има.
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Члан 27.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског
земљишта (“Службени лист Општине
Бачка Паланка”, број 3/2012 и 6/2013).
Члан 28.

Дирекција је обавезна да инвеститору изда потврду о пријему уредне и
комплетне документације из става 1. и 2.
овог члана.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
листу Општине Бачка Паланка”.

Ради обезбеђења плаћања накнаде,
ако је инвеститор физичко лице, дужан
је да достави као средство обезбеђења
уговор о хипотеци, у корист Општине
Бачка Паланка, односно заложну изјаву
на непокретности чија је вредност већа
од износа уговорене обавезе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-12/2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Ако је лице које жели накнаду да
плаћа на рате у радном односу или је
пензионер има могућност стављања административне забране на примања, и
једног кредитно способног жиранта као
гаранцију плаћања накнаде.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Када је са инвеститором уговорена накнада, а није сачињен коначан
обрачун, накнада ће се обрачунавати у
складу са овом одлуком, и то за разлику
површина изведеног објекта и уговорене површине, а на основу достављеног
пројекта изведеног објекта или измене
главног пројекта израђених у складу са
претходно прибављеном грађевинском
дозволом.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

33
На основу члана 20. и члана 27.
став 10. Закона о јавној својини ("Службени гласник Републике Србије" бр.
72/2011 и 88/2013) и члана 37. тачкa
6. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина oпштине Бачка Паланка на
својој 18. седници, на настaвку одржаном
дана 03. марта 2014. године, донела је

OДЛУКУ
о условима и начину давања у
закуп пословног простора
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.
Овом одлуком утврђују се надлежност, начин, услови и поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини Општине Бачка Паланка (у
даљем тексту: пословни простор), а који
непосредно не служи извршавању надлежности Општине.
Члан 2.
Пословни простор у јавној својини Општине Бачка Паланка, а који не
служи непосредно остваривању функција Општине Бачка Паланка (такозване
комерцијалне непокретности), предмет
је стицања прихода, давањем у закуп.
Под пословним простором у смислу ове одлуке подразумева се: канцеларијски простор, локали, магацински
простор и гараже.
Члан 3.
Општина Бачка Паланка послове управљања, давања у закуп и остваривање прихода буџета Општине Бачка
Паланка, као и одржавање пословног
простора, поверава Јавном предузећу
"Дирекцији за изградњу Општине Бачка
Паланка" (у даљем тексту: Јавно предузеће).
II ПОСТУПЦИ ДАВАЊА У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Врсте поступака
Члан 4.
Пословни простор се може дати у
закуп, полазећи од тржишне висине закупнине, у поступку:
-- прикупљања писмених понуда
и
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-- јавног надметања.
Пословне просторије из члана 2.
став 2. ове одлуке могу се изузетно дати
у закуп и ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених
понуда, у случајевима:
-- када закуп траже међународне
и домаће хуманитарне организације, политичке странке
које имају своје представнике
у текућем сазиву републичког, покрајинског или локалног парламента, организације
и удружења грађана из области здравства, културе, науке,
просвете, спорта, социјалне и
дечије заштите, под условом
да тај простор не користе за
остваривање прихода;
-- у другим случајевима одређеним Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда.
Одлуку о давању у закуп пословног простора из члана 2. ове Одлуке
доноси председник Општине на образложен предлог Комисије.
Заједничке одредбе за све поступке
Члан 5.
Поступак за давање у закуп пословног простора покреће се на предлог
Јавног предузећа.
Јавно предузеће актом утврђује
намену пословног простора и врсту поступка за доделу у закуп.
Право учешћа у поступку усменог
јавног надметања или избора најповољ-
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није понуде имају сва правна и физичка
лица.
Лица са којима је Јавно предузеће
и Општина Бачка Паланка у спору, у
погледу вршења стварних и облигационих права на пословним просторијама,
немају право учешћа у поступку усменог
јавног надметања или избора најповољније понуде, ради остваривања права на
закуп.
Члан 6.
Надзорни одбор Јавног предузећа
доноси одлуку о покретању поступка и
расписивању јавног огласа која садржи:
1. врсту поступка за давање у закуп пословног простора;
2. податке о пословном простору који се даје у закуп (адреса,
зона, површина са структуром
пословног простора);
3. намену пословног простора
коју одређује Јавно предузеће;
4. почетни износ закупнине који
је у складу са актом о висини закупнине који доноси
Скупштина Општине;
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Члан 7.
Поступке за давање у закуп пословног простора спроводи Комисија за
давање у закуп пословног простора (у
даљем тексту: Комисија).
Комисију чине председник и два
члана које на предлог директора Јавног
предузећа именује Надзорни одбор
Јавног предузећа.
Председник и један члан именују се из редова запослених у Јавном
предузећу на предлог директора Јавног
предузећа, а један члан именује се из
редова запослених у Општинској управи Општине Бачка Паланка на предлог
председника Општине.
Мандат председника и чланова
Комисије траје четири године.
По истеку мандата исто лице може
поново бити именовано за председника,
односно члана Комисије.
Задатак Комисије је да:
1. припреми потребну документацију и оглас;
2. даје додатне информације или
објашњења у вези са припремањем понуде или пријаве;

5. време на које се пословни
простор даје у закуп;

3. отвара, прегледа, оцењује и
рангира понуде;

6. назначење лица која имају право учешћа;

4. oтвара, прегледа и оцењује
пријаве и утврђује статус кандидата у поступку јавног надметања;

7. критеријуме који ће се применити код оцене понуда и
8. оквирне датуме у којима ће се
спроводити појединачне фазе
поступка.
Одлука о покретању поступка
може да садржи и друге елементе прописане овом одлуком, ако Надзорни одбор
Јавног предузећа процени да су потребни за спровођење поступка за давање у
закуп пословног простора.

5. води поступак јавног надметања;
6. води поступак непосредне погодбе;
7. саставља писани извештај о
оцени понуда;
8. припреми предлог одлуке о избору најповољнијег понуђача
или предлог одлуке о обустави
поступка.
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Члан 8.
Јавно предузеће је обавезно да приликом спровођења поступака за давање у
закуп пословног простора примени начела:
економичности и ефикасности поступка;
обезбеђивања конкуренције међу понуђачима; јавности поступка, и једнакости понуђача.
Члан 9.
Јавно предузеће је дужно да:
1. чува као поверљиве све податке
о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом
утврђени као поверљиви и које је
као такве понуђач означио у понуди;
2. одбије давање информације која
би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
3. чува као пословну тајну имена
понуђача и подносилаца пријава,
као и поднете понуде, односно
пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно разматрање пријава.
Члан 10.
Јавно предузеће је дужно да:
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5. обавља стручне и административне послове за Комисију;
6. доставља податке о закупцима
и корисницима пословног простора, јавним предузећима ради
наплате трошкова коришћења
пословног простора (електрична енергија, вода, грејање и др.);
7. врши контролу стања и коришћења пословног простора;
8. припрема предлог инвестиционог одржавања пословног простора;
9. контролише и организује наплату прихода од закупнине и других накнада и предузима законске мере за наплату;
10.доставља годишњи извештај о
пословном простору Скупштини
општине Бачка Паланка на усвајање.
Члан 11.
Комисија поступак давања у закуп
пословног простора води на српском језику, а вредности у јавном позиву и у понуди
исказују се у динарима.
Члан 12.

3. води евиденцију свих закључених уговора о закупу пословног
простора.

Комисија ће одбити понуду ако има
на располагању веродостојан доказ да је
понуђач непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед поклон или неку
другу корист члану Комисије, лицу које је
учествовало у припреми документације за
спровођење поступка, или неком другом
лицу како би оно на њих извршило утицај
са циљем да сазна поверљиве информације
или да утиче на поступање Комисије или
доношење одлука у било којој фази поступка давања у закуп пословног простора.

4. врши фактурисање накнада за
закуп пословног простора;

Комисија ће одбити понуду и ако
има на располагању веродостојан доказ

1. евидентира све фазе поступка
давања у закуп пословног простора;
2. чува сву документацију везану за давање у закуп пословног
простора у складу са прописима
који уређују област документарне грађе и архива трајно;
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да је понуђач непосредно или посредно претио члану Комисије, лицу које је
учествовало у припреми документације
за спровођење поступка или неком другом лицу како би ово на њих извршило
утицај са циљем да сазна поверљиве информације, или да утиче на поступање
Комисије или доношење одлука у било
којој фази поступка давања у закуп пословног простора.
Комисија је дужна да у случајевима из ст. 1. и 2. овог члана одмах обавести
надлежне органе који ће против таквих
субјеката предузети законом прописане
мере.
Обавезни услови за учешће у поступцима давања у закуп пословног простора
Члан 13.
Комисија у јавном огласу објављује услове које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку
давања у закуп пословног простора,
осим у случају давања у закуп гаража.
Право на учешће у поступку има
понуђач:
1. физичко лице или правно лице ако је регистровано код надлежног органа, односно уписано у одговарајући регистар.
2. ако му у року од две године
пре објављивања јавног огласа
није изречена правноснажна
судска или управна мера забране обављања делатности;
3. ако понуђач, оснивачи или
чланови друштва, који су као
такви уписани у одговарајући
регистар правних лица, немају
дуговања према Јавном предузећу или оснивачу по основу
неплаћених закупнина и других трошкова везаних за закуп
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пословног простора као и све
јавне локалне приходе.
Јавно предузеће може да одреди
и друге додатне услове за учешће у поступку давања у закуп пословног простора.
Јавно предузеће одређује услове
за учешће у поступку тако да ти услови
не дискриминишу понуђаче.
Члан 14.
Приоритет код давања у закуп гараже у саставу стамбене зграде има власник стана, односно члан породичног
домаћинства (брачни друг, дете или родитељ власника стана односно брачног
друга), који у стану станује, закупац стана који у стану станује или обавља пословну делатност, власник или закупац
пословног простора који има регистровано возило.
Уколико се на оглас јави више
заинтересованих понуђача из става 1.
овог члана, критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене
закупнине, уз испуњеност других услова
из огласа.
Ако у тој згради нема заинтересованих лица за закуп гараже, таква гаража може се дати у закуп власнику стана,
односно члану породичног домаћинства
(брачни друг, дете или родитељ власника стана односно брачног друга), који у
стану станује, закупцу стана који у стану станује или обавља пословну делатност, вланику или закупцу пословног
простора који има регистровано возило,
а који пословни простор односно стан је
у стамбеној згради у саставу стамбеног
блока или насеља.
Гаража у посебном објекту у оквиру стамбеног блока или стамбеног
насеља може се дати у закуп лицу које
станује у згради која припада том стам-
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беном блоку, односно стамбеном насељу
и које има регистровано возило.
Са закупцем стана који у стану
станује или обавља пословну делатност
и закупцем пословног простора, који те
непокретности користе по основу уговора
о закупу закљученог на одређено време,
уговор о закупу гараже закључиће се на
период који покрива трајање уговора о закупу стана, односно пословног простора.
Члан 15.
Испуњеност услова из члана 13.
став 2. тачке 1. до 3. ове одлуке понуђач
доказује достављањем следећих доказа
уз понуду:
1. извода из регистра надлежног
органа;
2. потврде надлежног органа
којом доказује да му није изречена мера забране обављања
делатности;
3. потврде Јавног предузећа и
оснивача да он, оснивачи или
чланови друштва који су као
такви уписани у одговарајући
регистар правних лица, немају дуговања према Јавном
предузећу или оснивачу по
основу неплаћених закупнина
и других трошкова везаних за
закуп пословног простора као
и потврду Службе за утврђивање и наплату локалних јавних прихода према месту пребивалишта односно седишта
правног лица.
Испуњеност услова из члана 14.
ове одлуке понуђач доказује достављањем уговора и/или писане изјаве дате
под кривичном и материјалном одговорношћу, која је оверена пред судским или
управним органом.
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Члан 16.
Докази о испуњености услова из
члана 13. и 14. ове одлуке могу се достављати у неовереним копијама.
Понуђач чија понуда је оцењена
као најповољнија је дужан да у року, који
не може бити дужи од три дана од дана
пријема писменог позива Јавног предузећа, достави оригинал или оверену
копију доказа о испуњености услова из
члана 13. и 14. ове одлуке.
Комисија је дужна да позив из
става 2. овог члана упути понуђачу, чија
је понуда оцењена као најповољнија, пре
доношења одлуке о избору најповољније
понуде.
Уколико понуђач, чија је понуда
оцењена као најповољнија, не достави
оригинал или оверену копију доказа у
року из става 2. овог члана, Јавно предузеће ће његову понуду одбити као неисправну.
Доказ из члана 15. став 1. тачка 2),
мора бити издат после дана објављивања
јавног огласа.
Заштита права понуђача
Члан 17.
Комисија је дужна да, одмах по
утврђивању предлога одлуке за избор
најповољнијег понуђача, о истом, писаним путем, обавести све учеснике у поступку.
Приговори понуђача на предлог
Комисије подносе се Надзорном одбору
Јавног предузећа, у року од 3 (три) дана
од дана пријема обавештења о утврђивању предлога.
Надзорни одбор Јавног предузећа
дужан је да све приговоре размотри на
првој наредној седници.
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А. Поступак прикупљања понуда
Члан 18.
Поступак прикупљања понуда
објављује Комисија путем огласа у неком од средстава јавног информисања.
Члан 19.
Оглас садржи:
-- податак о пословном простору који се даје у закуп (адреса,
зона, површина са структуром
пословног простора);
-- почетни износ закупнине;
-- намену простора;
-- време на које се пословни
простор даје у закуп;
-- датум и време када се пословни простор може разгледати;
-- рок за достављање понуда;
-- шта понуда мора да садржи да
би била уредна и потпуна;
-- назначење лица која имају право учешћа;
-- начин доказивања испуњености услова за учешће у поступку;
-- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
-- назначење да на затвореној коверти понуђач испише "Понуда за пословни простор - НЕ
ОТВАРАЈ";
-- време и место отварања понуда; - начин саопштавања о избору непосредног корисника
закупца; и
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Комисија процени да су потребни за
спровођење поступка за давање у закуп
пословног простора.
Члан 20.
Понуда треба да садржи следеће
елементе да би била исправна:
-- све податке о подносиоцу понуде (тачан назив односно име
и презиме за физичко лице),
-- седиште, односно адреса стана, матични и ПИБ број, односно јединствени матични
број за физичка лица и др.;
-- доказе да понуђач испуњава
обавезне услове за учешће у
поступку утврђене чланом 13.
и 14. ове одлуке;
-- делатност коју понуђач жели у
пословном простору да обавља
и која одговара намени простора, а која квалитетом производа и услуга одговара карактеру
подручја или амбијенталне целине;
-- висину понуђене закупнине
исказану по m2 месечно и у
укупном износу, која није нижа од почетног износа закупнине.
Понуда може да садржи и друге
елементе битне за оцењивање понуда, а
који се утврде огласом.
Члан 21.
Понуде се могу доставити:
-- непосредно у просторијама
које су наведене у огласу;

-- адресу на коју се упућује понуда.

-- препорученом пошиљком преко поште.

Оглас може да садржи и друге
елементе прописане овим одлуком, ако

Понуде се подносе у складу са условима објављеним у огласу.
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Понуде се достављају у писаном
облику, на српском језику, у затвореној
коверти на којој су на предњој страни
написани текст: "понуда - не отварај", са
назнаком пословног простора на који се
понуда односи;

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, подносе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Уколико је понуда предата непосредно, лицу које је донело издаје се потврда са бројем деловодног протокола
под којим је понуда заведена, датум и
време предаје.

-- имена присутних овлашћених
представника понуђача;

Уколико је понуда стигла препорученом пошиљком, у деловодни протокол се уписује датум, време пријема и
број препоручене пошиљке.
Понуде предате на други начин ће
се сматрати неуредним и неће се разматрати.
Комисија је дужна да води деловодни протокол у који се уносе следећи
подаци: редни број понуде, датум и време приспећа, број препоручене пошиљке
ако је понуда стигла поштом и друге напомене од важности за приспелу понуду.
Комисија је дужна да констатује
ако је понуда достављена у отвореном
коверту.
Благовременом понудом се сматра
она која је примљена код Комисије до
рока означеног у огласу. Остале понуде
су неблаговремене и неће се разматрати.
Члан 22.
Отварање понуда спроводи Комисија. Отварање понуда је јавно.
Отварање понуда се спроводи у
року од 3 дана од истека рока за подношење понуда.
Отварање понуда се спроводи на
месту и у време који морају бити наведени у огласу.

У поступку отварања понуда Комисија утврђује:

-- број поднетих понуда;
-- да ли је на ковертама у којима
се налазе понуде означено на
који се пословни простор односе;
-- редослед пријема понуда;
-- да ли су поднете понуде благовремене;
-- да ли је понуда потписана, из
колико делова се састоји, као и
да ли су уз понуду приложени
докази о испуњености услова
тражени у огласу.
Поступак прикупљања понуда
спровешће се ако понуду поднесе најмање један учесник.
Члан 23.
Комисија сачињава Записник о отварању понуда који садржи следеће: податке о поступку (врста поступка, назначење пословног простора за који се поступак спроводи, датум објављивања огласа ; податке о Јавном Предузећу; место
(адреса), датум и време почетка поступка
отварања понуда; имена чланова Комисије; имена присутних овлашћених представника понуђача и бројеви издатих пуномоћја; имена других присутних лица;
редослед отварања поднетих понуда
према времену пријема; број под којим је
понуда заведена; датум и време пријема;
назив понуђача; понуђену цену; податке
из понуде који су одређени као елементи
критеријума; наводе чланова Комисије
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о недостацима које понуда има, односно
преглед тражених доказа о испуњености
услова који нису приложени уз понуду;
евентуалне примедбе представника понуђача; потписе председника и чланова
Комисије; потписе присутних овлашћених представника понуђача; време завршетка поступка отварања понуда.
Уколико неко од присутних овлашћених представника понуђача одбије
да потпише записник, податак о томе се
уноси у записник, заједно са разлогом не
потписивања.
Ако у року за подношење понуда
није примљена ниједна понуда, податак
о томе се уноси у записник.
Члан 24.
По окончању поступка отварања
понуда, а најкасније у року од 5 дана, Комисија приступа утврђивању најповољнијег понуђача.
Отворене понуде појединачно се
разматрају и утврђено стање се констатује и уноси у записник који се води у
току целог поступка оцењивања понуда,
те се на основу података и доказа уз понуду утврђује најповољнији понуђач.
По утврђивању најповољнијег понуђача Комисија припрема и Председнику општине доставља предлог Одлуке за
избор најповољнијег понуђача, односно
непосредног корисника пословног простора.
Председник општине доноси
коначну одлуку о избору најповољнијег
понуђача, односно непосредног корисника пословног простора на основу чега се
закључује Уговор између Општине Бачка Паланка и Јавног предузећа „ Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“ као закуподавца са једне стране и
закупца са друге стране.
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Члан 25.
Избор најповољнијег понуђача
врши се применом критеријума висине
понуђене закупнине.
Уколико у поступку два или више
понуђача понуде исти износ закупнине,
Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном
уверењу.
Члан 26.
Понуде које су поднете после оглашеног рока, оне у отвореном коверту
и оне које не садрже све предвиђене податке или су подаци, дати супротно објављеним условима, сматраће се неисправним и неће се узимати у обзир.
Члан 27.
Уколико у року за подношење понуда није примљена ниједна понуда или
стигну само понуде које нису исправне
или прихватљиве или најповољнији понуђач одустане од своје понуде након
доношења одлуке Председника општине, Комисија ће поновити поступак оглашавања, најкасније у року од 30 дана
од дана када је извршено отварање или
оцењивање понуда односно од дана када
је најповољнији понуђач одустао од своје
понуде.
Уколико је поступак већ био два
пута поновљен, Комисија може да изврши избор најповољнијег понуђача у поступку непосредне погодбе.
Члан 28.
У поступку непосредне погодбе,
Комисија може да са пријављеним лицима преговара о условима за закључење и
свим елементима уговора о закупу (висини закупнине, времену трајања угово-
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ра о закупу, улагању личних средстава и
друго).

Пријава мора да садржи све податке који се огласом траже.

У случају да се са пријављеним
лицем не постигне договор о елементима уговора о закупу, поступак ће се поновити.

Подносиоцима непотпуних и
неблаговремених пријава не може се
признати статус кандидата и не могу
учествовати на јавном надметању.

Висина закупнине у случају из
претходног става не може бити нижа од
висине утврђене актом Општине о одређивању висине закупнине за пословни
простор чији је носилац јавне својине
Општина Бачка Паланка за одређену делатност и зону.
Б. Поступак јавног надметања
Члан 29.
Поступак јавног надметања објављује Комисије, путем огласа у неком од
средстава јавног информисања.
На поступак јавног надметања,
сходно се примењују одредбе ове одлуке
које се односе на поступак прикупљања
понуда.
Члан 30.
Оглас, из члана 29. ове одлуке,
треба да садржи све податке из члана
19. ове одлуке и висину, услове и начин
уплате депозита за учешће као и друге
податке који се утврде одлуком о расписивању огласа.
Члан 31.
На јавном надметању могу да
учествују лица која се на начин утврђен
чланом 21. ове одлуке писмено пријаве
до дана утврђеног огласом, за која Комисија утврди да у потпуности испуњавају
услове из члана 13. или члана 13. и 14. ове
одлуке и призна им статус кандидата и
која поднесу доказ о уплати депозита.

Члан 32.
Јавно надметање ће се одржати
и када му приступи само један учесник
под условом да му је признат статус кандидата и да је поднео доказ о уплати депозита.
У току целог поступка јавног надметања води се записник, који по окончању поступка потписују председник и
чланови Kомисије и присутни кандидати.
Уколико нико не поднесе пријаву за учествовање у јавном надметању,
јавном надметању не приступи ниједан
кандидат или јавно надметање не успе,
Комисија ће поновити поступак јавног
надметања у року од 8 дана.
Члан 33.
По окончању поступка јавног надметања Комисија сачињава извештај о
спроведеном поступку и предлог одлуке
о најповољнијем учеснику јавног надметања доставља Председнику општине.
Члан 34.
У поступку јавног надметања,
приоритет за добијање пословног простора у закуп стиче учесник поступка
који понуди највећи износ закупнине.
Члан 35.
Уколико у року за подношење
пријава није примљена ниједна пријава или стигну само пријаве које нису
исправне или прихватљиве или најповољнији понуђач одустане од своје прија-
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ве након доношења одлуке Надзорног
одбора Јавног Предузећа, Комисија ће
поступити на начин како је то одређено
у члану 28. ове одлуке.
III ОСНОВЕ УРЕЂЕЊА
ЗАКУПОДАВНОГ ОДНОСА
Уговор о закупу пословног простора
Члан 36.
Закуподавни однос заснива се потписивањем уговора о закупу који међусобно закључују Председник општине и
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу
општине Бачка Паланка“, као закуподавац и најповољнији понуђач, као закупац.
Предмет уговора
Члан 37.
Уговором о закупу закуподавац
даје, а закупац прима у закуп пословни
простор.
У уговору морају да буду тачно
наведене карактеристике пословног
простора чији је закуп предмет уговора
и то: место, улица и кућни број, спрат,
површина, структура пословног простора са наменом просторија, зона у којој се
пословни простор налази и број катастарске парцеле на којој се налази пословни простор.
Делатност коју ће закупац обављати
Члан 38.
Уговором о закупу одређује се
коју ће пословну делатност закупац обављати, уз напомену да закупац не може
мењати или проширивати делатност, без
сагласности закуподавца.
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Трајање уговора
Члан 39.
У уговору се одређује време на
које је уговор закључен, од ког датума
уговор почиње да тече и датум престанка закуподавног односа.
Уговор о закупу закључује се на
период од 3 године.
Закупнина
Члан 40.
Уговором ће се утврдити почетна
уговорена закупнина исказана по m2 и у
укупном износу, број текућег рачуна на
који се иста уплаћује, обавеза закупца
да исту уплаћује до 15-ог у месецу за текући месец, као и обавеза закупца да у
случају неблаговременог плаћања уплати закуподавцу затезну камату обрачунату у складу са законским одредбама
које регулишу стопе затезне камате
Члан 41.
Уговор о закупу обавезно садржи
и одредбу којом се одређује да ће се закупнина у току уговореног рока усклађивати без закључења посебног анекса уговора, сходно одредбама одлуке којом се
уређује начин и поступак утврђивања
висине закупа за пословни простор чији
је носилац права јавне својине Општина
Бачка Паланка за одговарајућу зону и делатност, на тај начин што ће се усклађивати једино она закупнина која је нижа
од најнижег износа прописаног одлуком којом се уређује начин и поступак
утврђивања висине закупа.
Обавезе закупца
Члан 42.
Уговором се утврђују и следеће
обавезе закупца:
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-- да прими у закуп пословни
простор који је предмет уговора у виђеном стању;
-- да код вршења радова у пословном простору, ради привођења
намени, претходно прибави
сагласност закуподавца за те
радове;
-- да у складу са законом спроведе обавезне мере противпожарне заштите;
-- да сноси трошкове текућег одржавања пословног простора;
-- да сноси трошкове за коришћење пословног простора
(ел. енергија, вода, грејање,
коришћење заједничких просторија и уређаја, накнада за
коришћење
грађевинског
земљишта, осигурање пословног простора и слично);
-- да сноси трошкове одржавања
зграде сходно законским одредбама о одржавању стамбених зграда.
Члан 43.
Уговором се утврђује право закуподавца да врши контролу коришћења
закупљеног простора и текућег одржавања и да у вези са тим наложи отклањање недостатака о трошку закупца.
Обезбеђење потраживања
Члан 44.

Закупац је дужан да за време
трајања уговора о закупу пословног
простора закуподавцу месечно достави
доказе о извршеној уплати закупнине и
трошкова на име утрошене електричне
енергије, комуналних услуга и других
трошкова.
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У случају закључења анекса уговора о закупу из члана 55. став 1. ове одлуке, закупац је дужан да као средство
обезбеђења плаћања Јавном предузећу
преда оно средство обезбеђења које је
уговорено основним уговором о закупу
закљученим са Општином.
Престанак уговора пре истека
времена на који је закључен
Члан 45.
Уговором се утврђује да уговор о
закупу престаје и пре истека времена за
које је закључен и то:
1. споразумом уговарача у писменом облику;
2. ако закупац изгуби право да
обавља делатност одређену
уговором;
3. ако закупац без оправданог
разлога не обавља делатност
одређену уговором;
4. ако закупац не плати у целости
закупнину за два месеца узастопно или три месеца у току
календарске године;
5. ако се закупац без оправданог
разлога не усели у пословни
простор у року од 30 дана од
дана закључења уговора;
6. ако закупац пословни простор
користи противно одредбама
уговора или на начин којим се
пословном простору или објекту у коме се он налази, његовом кривицом или кривицом
лица за које је он одговоран,
наноси штета;
7. ако закупац пословни простор
користи на начин који узнемирава друге кориснике пословног простора или станаре у
згради и у суседним зградама
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(повећаном буком, вибрацијама, димом, отицањем отпадних вода, непријатним мирисима и слично);
8. ако закупац без претходне писмене сагласности закуподавца
врши преправке или адаптације пословног простора;
9. ако закупац не измирује накнаде и не сноси трошкове за
обавезе утврђене уговором о
закупу;
10. ако закупац најкасније у року
од осам дана од дана извршене промене не достави закуподавцу податке о извршеној статусној промени као и податке о
новим власницима, оснивачима или члановима друштва;
11. ако закупац, у року од пет дана од дана пријема писаног захтева закуподавца, не достави
доказ да су лица, која су у поступку контроле затечена да у
пословном простору обављају
делатност, код њега запослена или да су чланови његовог
породичног домаћинства, у
случају када закупац обавља
делатност личним радом средствима у својини грађана.
Подзакуп
Члан 46.
Закупац не може закупљени пословни простор или његов део издати у
подзакуп другоме, као ни по било ком
другом основу увести треће лице у посед
пословног простора. Уколико закуподавац у поступку контроле коришћења пословног простора утврди да је закупац
издао пословни простор или његов део
у подзакуп другоме, или да је омогућио
трећем лицу (уз накнаду или без накна-
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де) да користи пословни простор, уговор
о закупу престаје да важи.
Једнострани раскид уговора
Члан 47.
У случају да закупац не поштује
уговорне обавезе, закуподавац има право да једнострано раскине уговор о закупу и позове закупца да му најкасније у
року од 30 дана од дана пријема писаног
обавештења о раскиду уговора врати пословни простор.
Уколико закупац не поступи по
захтеву закуподавца и не врати пословни
простор у остављеном року, дужан је да
од дана пријема писаног обавештења па
до дана враћања пословног простора, закупцу плаћа двоструки износ закупнине.
Члан 48.
Уговором се утврђује да свака
уговорна страна може отказати даље коришћење пословног простора, уз отказни рок од 30 (тридесет) дана, почев од
дана достављања писменог саопштења о
отказу.
Остале одредбе уговора о закупу
Члан 49.
Закуподавац и закупац могу уговором о закупу да уговоре и друга права,
обавезе и одговорности, која нису садржана у овој одлуци, а примерено својим
пословним потребама.
IV ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ
Члан 50.
Када закупац престане да обавља
своју делатност услед смрти, а наставак
закупа траже наследници (брачни друг,

106 страна - Броj 4/2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

дете или родитељ закупца) ради обављања исте делатности, закуп се наставља са њима.
Када закупац престаје, због одласка у пензију, да обавља своју делатност, а
наставак закупа тражи брачни друг, дете
или родитељ закупца (чланови породичног домаћинства) ради обављања исте
делатности, закуп се наставља са тим
лицем.
Јавно предузеће може одобрити
наставак закуподавног односа са сукцесором закупца када је код закупца правног лица дошло до одређених статусних промена: спајања и припајања, и
у случају поделе, под условом да постоји
сагласност правних лица насталих поделом.
Када закупац - физичко лице у
својству оснивача правног лица, затражи
пренос права закупа на правно лице чији
је једини оснивач, закуподавни однос се
може наставити са тим правним лицем.
Трајање уговора о закупу може се
продужити за још највише три године
када савестан закупац, који уредно измирује своје обавезе по основу закупа, за
време трајања уговора о закупу а најраније 90 дана пре његовог истека, затражи
продужење закупа.
Одлуку о одређивању закупца или
продужењу закуподавног односа у случајевима утврђеним овим чланом доноси
Председник општине.
V ОСЛОБАЂАЊЕ, УМАЊЕЊЕ
И ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА
ЗАКУПНИНЕ
Ослобађање од плаћања и умањење
закупнине
Члан 51.
Закуподавац може ослободити
од обавезе плаћања закупнине, закупца
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пословног простора у периоду док врши
извођење грађевинских и грађевинско
занатских радова одржавања пословног
простора (инвестиционо одржавање,
адаптације, санације) у трајању најдуже
до 90 дана, у зависности од обима и врсте радова.
Закуподавац може ослободити
од обавезе плаћања закупнине закупца
пословног простора, у периоду док се
изводе радови чије извођење финансира Општина Бачка Паланка уколико
извођење радова онемогућава закупца
у приступу пословном простору. Ослобађање од плаћања по овом основу најдуже може да траје колико и радови који
се изводе, уз услов да Јавно предузеће
привремено преузме или запечати пословни простор.
У случају када извођење радова
из претходног става не онемогућава закупца да користи пословни простор, али
битно утиче на његово пословање, Закуподавац му може одобрити умањење закупнине највише до 30% месечне закупнине, а најдуже док трају радови.
Одлуку у случајевима предвиђеним овим чланом, доноси Председник
општине, на предлог Јавног предузећа
ценећи оправданост у сваком конкретном случају.
Умањење закупнине по основу
улагања личних средстава закупца у
одржавање пословног простора
Члан 52.
Јавно предузеће може кроз закупнину да надокнади закупцу пословног
простора до 50% од износа вредности
изведених грађевинских и грађевинско
занатских радова (инвестиционо одржавање, адаптације, санације) по основу
улагања сопствених средстава у одржавање пословног простора, под условом:
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-- да је закупац добио претходну
сагласност закуподавца за улагање сопствених средстава;
-- да је закупац прибавио сагласност закуподавца на обим и
врсту радова и на предмер и
предрачун радова;
-- да су радови изведени у складу
са законским одредбама о планирању и изградњи објеката и
заштити културних добара;
-- да је закупац доставио окончану ситуацију - рачун издат од
стране извођача радова, и доказ о извршеном плаћању.
У случају из става 1. овог члана
закупнина се може умањити до 80%.
Одлуку у случајевима предвиђеним овим чланом доноси Председник
општине ценећи оправданост у сваком
конкретном случају.
У случају да закупац, у складу са
одредбама овог члана, оствари право на
умањење закупнине, закупац то право
може остваривати само током трајања
закуподавног односа, у супротном, у
случају престанка закуподавног односа,
из било ког другог разлога, а пре истека рока отплате уложених средстава, закупац нема право на рефундацију било
каквих трошкова.
Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и
предрачуном планираних радова, као и
верификацију износа уложених средстава треба да изради овлашћени судски
вештак одговарајуће струке, односно
овлашћена организација са којом закуподавац треба да закључи уговор о пословној сарадњи, с тим да трошкове израде
ове документације сноси закупац.
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VII ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ
И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И
ОСТАЛИХ ОБЈЕКАТА
Члан 53.
Закупнина коју наплаћује Јавно
предузеће представља приход Општине
Бачка Паланка.
Општина Бачка Паланка ће Јавном предузећу ставити на располагање,
50% средстава остварених наплаћивањем закупнине за пословне просторе
који су предмет ове одлуке, за следеће
намене:
-- државање, поправка и адаптација, пословног простора који
је Јавном предузећу поверен на
управљање овом длуком,
-- одржавање, поправка и адаптација, свих осталих објеката који су у општем интересу,
без накнаде, поверени на коришћење удружењима, организацијама, политичким партијама и другим облицима организовања.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 54.
Општина Бачка Паланка примопредају пословног простора на управљање Јавном предузећу извршиће у
року од 30 дана од дана доношења ове
одлуке.
Примопредаја из претходног става овог члана врши на основу извештаја
Комисије за примопредају формиране од
стране Јавног предузећа.
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Члан 55.
Са закупцима пословног простора
који су у закуподавном односу са Општином на дан ступања на снагу ове одлуке,
Јавно предузеће закључиће анекс уговора о закупу којим ће ступити у уговорни однос са Општином Бачка Паланка и
којим ће се се утврдити висина закупнине усклађена са одлуком којом се уређује
начин и поступак утврђивања висине закупа, на начин предвиђен у члану 41. ове
одлуке, као и обавеза закупаца да Јавном
предузећу предају један од инструмената
обезбеђења потраживања предвиђених у
члану 44. ове одлуке.
Уколико закупци одбију да закључе понуђени анекс, отказаће им се уговор
о закупу.
Члан 56.
Јавно предузеће у име и за рачун
Општине предузима све правне радње у
циљу заштите уговорног односа.

07. март 2014. године

34
На основу члана 37. тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013- пречишћен текст) и члана 8. тачка 1. Одлуке о оснивању Предшколске
установе „Младост“ Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 19/2011), Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 18. седници, на
наставку одржаном дана 03. марта 2014.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута
Предшколске установе „Младост“
Бачка Паланка
I

Измене и допуне ове одлуке врше
се на начин и у поступку предвиђеном за
њено доношење.

Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Статута Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка, коју је донео Управни одбор
Предшколске установе „Младост“ Бачка
Паланка, под бројем 1297/1, на седници
одржаној дана 16. децембра 2013. године.

Члан 58.

II

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка", а примењиваће се од 01. 07 2014. године.

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

Члан 57.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-361-4/2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-110-2 /2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

07. март 2014. године
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35
На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Србије“
бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 10.
Уредбе о саставу и начину рада Штабова
за ванредне ситуације („Службени гласник Републике Србије“ бр. 98/2010) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 18. седници, на наставку одржаном
03. марта 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању
општинског Штаба за ванредне
ситуације и именовању чланова
општинског Штаба за ванредне
ситуације
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-17/2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

36
На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 35. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 119/2012 и 116/2013-аутентично тумачење), 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 18. седници, на наставку одржаном
дана 03. марта 2014. године, донела је

Члан 1.
У Решењу о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације и именовању чланова општинског Штаба за
ванредне ситуације ( „Службени лист
Општине Бачка Паланка“ бр. 21/2012,
40/2012, 12/2013 и 31/2013)
-- у члану 5. тачка 15. мења се и
гласи: „Слађана Ступар, директор Установе „Центар за
социјални рад Општине Бачка
Паланка“.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕШЕЊЕ
о престанку мандата директора
Jавног информативног предузећа
„Радио и телевизија Бачка
Паланка“ Бачка Паланка
I
ПРЕДРАГУ ВУЛЕТИЋУ, економисти из Бачке Паланке, који је именован
за директора Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка решењем Скупштине општине Бачка Паланка, број II-119161/2013 од 04. октобра 2013. године,
престаје мандат директора Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка, због
подношења оставке.
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II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-18/2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

07. март 2014. године

Бачка Паланка, на период који није дужи
од шест месеци.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-19/2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

37
На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 42. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије"
број 119/2012 и 116/2013-аутентично тумачење), члана 38. 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 18. седници, на наставку одржаном
дана 03. марта 2014. године, донела је

На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007) и
члана 37. тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 24/2013-пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 18. седници, на наставку
одржаном дана 03. марта 2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
директора Jавног информативног
предузећа „Радио и телевизија
Бачка Паланка“ Бачка Паланка

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Народне
библиотеке "Вељко Петровић"
у Бачкој Паланци

I

I

Именује се ЈУЛИЈА РИСТИЋСРЕМАЦ, дипломирани економиста из
Бачке Паланке, за вршиоца дужности
директора Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“

Разрешава се НЕДО КУЗМИЋ,
дужности члана Управног одбора Народне библиотеке „Вељко Петровић“ у Бачкој Паланци, из реда запослених.

38

II
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Именује се, ЗОРИЦА ВУЧЕНОВ,
за члана Управног одбора Народне библиотеке „Вељко Петровић“ у Бачкој Паланци, из реда запослених.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-20/2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

представника јединице локалне самоуправе.
II
Именује се МАРКО ЈАГОДИЋ,
за председника Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачка
Паланка у Бачкој Паланци, из реда представника јединице локалне самоуправе .
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-21/2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

39
На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007) и
члана 37. тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 24/2013-пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 18. седници, на наставку
одржаном дана 03. марта 2014. године,
донела је
РЕШЕЊЕ

о разрешењу и именовању
председника Надзорног одбора
Туристичке организације Општине
Бачка Паланка у Бачкој Паланци
I
Разрешава се МИЛАН ШОЛАЈА,
дужности председника Надзорног одбора Туристичке организације Општине
Бачка Паланка у Бачкој Паланци, из реда
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Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

40
На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007),
члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике Србије" , број 72/2009,
52/2011 и 55/2013) и члана 37. тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" , број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 18. седници, на наставку одржаном дана 03.
марта 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланa
Управног одбора Предшколске
установе "Младост"
Бачка Паланка
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I
Разрешава се, ПРЕДРАГ ТРИФУНОВИЋ, дужности члана Управног одбора Предшколске установе "Младост"
Бачка Паланка, изабран из реда представника родитеља.
II

07. март 2014. године

Р Е Ш Е ЊЕ
о разрешењу и именовању
председника Комисије за планове
Скупштине општине
Бачка Паланка
I

Именује се АЛЕКСАНДРА ПАПИЋ, за члана Управног одбора Предшколске установе "Младост" Бачка Паланка, из реда родитеља.

Разрешава се АННА ФЕКЕТЕОВА, дипл. инжењер архитектуре-мастер
дужности председника Комисије за планове Скупштине општине Бачка Паланка, због подношења оставке.

III

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

Именује се ИГОР ЛАТКОВИЋ,
дипл. инжењер архитектуре, за председника Комисије за планове Скупштине
општине Бачка Паланка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-22/2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

41
На основу члана 52. Закона
о планирању и изградњи ("Службени
гласник Републике Србије" број
72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012,
42/2013-Одлука УС, 50/2013 - Одлука
УС И 98/2013-Одлука УС) и члана
37. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка
Паланка" број 24/2013-пречишен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 18. седници,на наставку одржаном
дана 03. марта 2014. године, донела је

III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-23/2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

42
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласни Републике Србије“ број 129/2007),
члана 37. и 43. Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 24/2013-пречишћен
текст) и члана 4. став 1. Одлуке о стипен-
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дирању ученика и студената на територији Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
15/2010 и 29/2013), Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 18. седници, на
наставку одржаном, дана 03. марта 2014.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за доделу стипендија
ученицима и студентима
I
Разрешава се, МИЛАНКА ЛАЖЕТИЋ, дужности члана Комисије за
доделу стипендија ученицима и студентима , због подношења оставке.
II
Именује се, ЈАСМИНА ДРАЖИЋ
ПАНДУРОВ, за члана Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-24/2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 			
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

43
На основу члана 37. и члана 108.
став 1. Статута општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка
Паланка" број: 24/2013-пречишћен текст)
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и тачке II Одлуке о образовању Савета за
родну равноправност ("Службени лист
Општине Бачка Паланка" број 2/2009),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 18. седници, на настaвку одржаном
дана 03. марта 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
председника и члана Савета за
родну равноправност
I
Разрешава се МИЛАНКА ЛАЖЕТИЋ, дужности председника Савета за
родну равноправност, због подношења
оставке.
Разрешава се ВЛАДИМИР ЧОЛАКОВИЋ, дужности члана Савета за
родну равноправност, због подношења
оставке.
II
Именује се МАЈА ПИЛИПОВИЋ,
за председника Савета за родну равноправност.
Именује се, ДРАГИЦА НИКОЛИЋ, за члана Савета за родну равноправност.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-25/2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 37. и 43. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачкa Паланка" број
24/2013 –пречишћен текст) и члана 40. и
43. Пословника Скупштине општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 18. седници, на наставку одржаном дана 03. марта 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору члана
Комисије за привреду Скупштине
општине Бачка Паланка
I
Разрешава се, ЛАЗАР ДАНИЛОВ,
дужности члана Комисије за привреду
Скупштине општине Бачка Паланка.
II
Бира се, ДИВНА ТАНКОСИЋ, за
члана Комисије за привреду Скупштине
општине Бачка Паланка, из реда одборника.
III
Ово Решење објавиће се у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-26/2014
03. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

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 26. фебруара 2014.
године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању
Савета за праћење реализације
ЛАП-а за Роме у Општини
Бачка Паланка 2011-2015
I
Мења се тачка 2. Решења о образовању Савета за праћење реализације
ЛАП-а за Роме у Општини Бачка Паланка 2011-2015 ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" бр. 15/2011) и тако што се
-- уместо Мирослава Родића
именује Невена Рашљић, за
председника
-- уместо Вилиама Славке именује Бора Николић, за заменика председника
-- уместо Ксеније Коломпар именује Мирјана Радаковић, за
члана
-- уместо Бранке Гајић именује
Светлана Јовановић, за члана
-- уместо Дарка Балиновића именује Денис Констандинов, за
члана
-- уместо Бориса Кузмановића именује Младен Лучић, за члана.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка.“
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-20
26. фебруар 2014. године
Бачка Паланка
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

46
На основу члана 57. став 1. тачка
1), а у вези члана 47. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11
и 55/13, даље: Закон), Управни одбор
Предшколске установе "Младост" Бачка
Паланка, на седници одржаној дана 16.
децембра 2013. године донео је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута
Предшколске установе „Младост“
Бачка Паланка
Члан 1.
Члан 29. Статута ПУ „Младост“,
објављеног у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ бр. 28/2012, мења се и
гласи: „За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју,
инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање
физичких и комуникацијских препрека
и доноси индивидуални образовни план.
Индивидуални образовни план (у даљем
тексту: ИОП) је посебан документ којим
се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређено дете и
ученика, у складу са његовим способностима и могућностима.
Циљ ИОП-а је оптимални развој детета и ученика, укључивање у вр-
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шњачки колектив и остваривање општих и посебних исхода образовања и васпитања, односно задовољавања образовно-васпитних потреба детета и ученика.
ИОП се израђује на основу претходно реализованих и евидентираних
мера индивидуализације и израђеног педагошког профила детета и ученика.
ИОП доноси педагошки колегијум
установе на предлог стручног тима за
инклузивно образовање, односно тима
за пружање додатне подршке детету и
ученику (у даљем тексту: Тим).
Тим у предшколској установи
чине васпитач, стручни сарадник, сарадник, родитељ, односно старатељ, а у
складу са потребама детета и педагошки асистент, односно пратилац за личну
помоћ детету, на предлог родитеља, односно старатеља.
Родитељ, односно старатељ даје
сагласност на спровођење ИОП-а, у складу са законом.“
Члан 2.
У члану 40. у тачки 3. реч „родоскрвљење” замењује се речју: „родоскрнављење”, а после тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи: „5. зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања на огласној табли установе, након прибављања сагласности од надлежног органа Оснивача.
Број: 1297/1
Датум: 16.12.2013. године
Место: Бачка Паланка
Председник
Управног одбора,
Душкица Кнежић, с. р.
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