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На основу члана 41а. став 4. Закона
о заштити природе ("Службени гласник
Републике Србије" број 36/2009, 88/2010
и 91/2010-испр.) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015.године, донела је

ОДЛУКУ
о заштити Парка природе
''Тиквара''
Члан 1.
Овом одлуком проглашава се заштита подручја језера Тиквара са плавним
подручјем Паланачког рита, као парк
природе, односно као заштићено подручје локалног значаја III категорије, под
називом Парк природе "Тиквара".
Члан 2.
Парк природе "Тиквара" ставља се
под заштиту са циљем очувања природних вредности динамичног комплекса
станишта алувијалног подручја, који је
условљен разноврсношћу морфолошких
одлика и динамиком плављења Дунава,
континуитета међународног еколошког
коридора реке Дунав, укупне геолош-

ке, биолошке и предеоне разноврсности,
шумских и травних и водених станишта,
као и задовољења естетских, рекреативних и туристичких потреба.
Члан 3.
Парк природе "Тиквара" се налази
на територији општине Бачка Паланка,
обухватајући катастарске парцеле уписане у катастарским општинама (у даљем
тексту К.О.) Нова Паланка и Бачка Паланка-град.
Укупна површина Парка природе
''Тиквара'' износи 554,52 ha, од тога подручје:
•

режима заштите II степена
обухвата 138,85 ha или 25%,

•

режима заштите III степена
обухвата 415,67 ha или 75%.

Према структури власништва
554,52 ha или 100% Парка природе
"Тиквара" се налази у државном власништву.
Заштитна зона Парка природе
"Тиквара" обухвата површину 351,78 ha.
Границе Парка природе су:
Почетна тачка описа границе заштите Парка природе "Тиквара" је тромеђа
парцела 945/1, 1055 К.О. Нова Паланка,
Општина Бачка Паланка и међни камен
са К.О. Младеново. Граница заштите иде
на исток северном граничном линијом
парцеле 945/1 К.О. Нова Паланка, ломи
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се у правцу севера, наставља западном
граничном линијом исте парцеле, скреће
на исток и северном граничном линијом
исте парцеле долази до тромеђе парцела
945/1, 813 и 947. У правцу истока граница
пресеца парцелу 945/1 до тромеђе парцела 945/1, 948 и 725 и наставља на исток
северном граничном линијом парцеле
945/1 до међног камена са К.О. Бачка Паланка – град. У правцу истока иде северном граничном линијом парцела 7432,
7218/1, 7217/1, 7215, 7214/1, 7190/1, 7188,
7160/3, 7159 и 7160/3 К.О. Бачка Паланка - град до наспрам југозападне међне
тачке парцеле 6721. Граница скреће на југоисток у облику лука паралелно са ножицом насипа пута који води граничном
прелазу са Републиком Хрватском, при
том пресеца парцеле 7160/3 и 7156/13 до
парцеле 7170/9. Граница скреће на југозапад северном граничном линијом парцеле 7170/9 до парцеле 7156/18, затим се
ломи на север, источном граничном линијом парцеле 7156/18 до парцеле 7167/1.
Граница затим скреће на запад идући
јужном граничном линијом парцела
7167/1, 7156/5, 7147/11, 7434 до парцеле
7180, улази у парцелу 7180 до западне
ивице асфалта и скреће на југ све време пратећи западну ивицу асфалта исте
парцеле до парцеле 7234/17 (река Дунав).
Граница улази у парцелу реке на дужини
од 30 m, где се ломи на запад идући паралелно на удаљености 30m од северне
граничне линије парцеле 7234/17 до линије пружања напера. Том линијом иде
на запад, па на север до тачке удаљене
30 m од северне граничне линије парцеле Дунава. У наставку граница скреће на
запад идући паралелно на удаљености
30 m од северне граничне линије парцеле
Дунава до наспрам западне међне тачке
парцеле 7205. Граница наставља на запад
у дужини од 400 m, да би скренула под
правим углом на север до тачке удаљене 30 m од северне граничне линије реке
Дунав, ломи се на запад идући паралелно на удаљености од 30 m до К.О. Нова
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Паланка парцелa 1060 (река Дунав) до
К.О. Младеново. Граница скреће на север границом катастарских општина до
почетне тачке описа границе заштите.
Опис граница режима заштите,
као и опис граница заштитне зоне, дати
су у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни део.
Члан 4.
Циљеви из члана 2. ове одлуке реализују се кроз:
примену активних и интервентних мера заштите станишта и врста у
циљу очувања екосистема; планске активности и интервентне мере на побољшању квалитета воде и стања екосистема; унапређење функционалности међународног еколошког коридора Дунава;
мониторинг природних вредности; очување природне мешовитости шумских
састојина и малата топола и врба; остављање најмање 5 стабала аутохтоних
врста по хектару у процесу обнове шума
и шумских засада и очување старих репрезентативних јединки аутохтоних врста
дрвећа; успостављање појаса аутохтоне
вегетације поред бара и водотока у складу са наменом простора и природним
вредностима; сузбијање инвазивних врста; ревитализацију станишта; очување
гнездилишта птица; планско уклањање
алотохних врста; осигуравање протока
воде кроз рит, старе рукавце, канале; популаризацију и промоцију заштите природних вредности и развој туризма.
На подручју режима заштите II
степена обезбеђују се следеће мере очувања и унапређења:
1. супституција клонских топола
и других алохтоних врста дрвећа аутохтоним најкасније по
истеку опходње;
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2. проредна и санитарна сеча у
функцији очувања природне
мешовитости врста;
3. селективно и ограничено коришћење природних ресурса и
контролисане интервенције и
активности у простору, уколико су усклађене са функцијама
заштићеног подручја, или су
везане за наслеђене традиционалне облике привредних активности;
4. трасирање едукативних стаза.
Члан 5.
На подручју Парка
''Тиквара'' забрањује се:
1. ширење
ручја;

природе

грађевинског

под-

2. узнемиравање, непланско сакупљање и уништавање фауне;
3. пошумљавање влажних ливада, депресија, бара и пашњака
и шумских чистина;
4. уношење инвазивних врста;
5. обнова и ширење састојина инвазивних дрвенастих врста;
6. повећање површина под клонским тополама и другим
алохтоним врстама као и замена састојина и групација аутохтоних врста дрвећа алохтоним;
7. одлагање биомасе (остатака
од сече и копења) на травним
и воденим површинама, укључујући и шумске чистине;
8. радови који изазивају трајне
негативне промене водног режима заштићеног подручја
или квалитета воде влажних
станишта;
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9. привредни риболов;
10. преграђивање водених миграторних праваца;
11. постављање нових пловних
објеката на језеру Тиквара;
12. привремено и трајно одлагање
свих врста отпадних материја,
као и успостављање транспортне руте опасног отпада;
13. храњење места за риболов;
14. друге активности у простору
које нису засноване на одрживом коришћењу природних ресурса.
На подручју Парка
''Тиквара'' ограничава се:

природе

1. промена
намене
површина на потребе ревитализације природних станишта и
унапређења стања подручја;
2. уклањање флотантне и субмерзне, као и приобалне вегетације на плански регулисане
активности;
3. паљење вегетације на планске
активности управљања;
4. пошумљавање шумских чистина на шумске сечине, простор око угоститељских и туристичких објеката;
5. уношење алохтоних врста на
врсте које нису инвазивне у
Панонском
биогеографском
региону;
6. сађење алохтоних врста и
клонова топола на удаљеност
већу од 15 m од руба шумских
чистина (мртваја, депресија,
бара, влажних ливада) као и
на удаљеност већу од 30 m од
обале Дунава;
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7. сузбијање градације паразитских врста шумског дрвећа
применом биолошких и биотехничких средстава, као и хемијских средстава у складу са
законом;
8. порибљавање, осим за потребе
планске реинтродукције аутохтоних врста;
9. храњење риба на контролисану прихрану током планских
такмичења риболоваца;
10. лов, на санитарни и за потребе
управљања популацијама;
11. кретање чамаца на моторни
погон на простор Дунава и за
потребе управљања;
12. урђење обале , на унапређење
и обезбеђивање функционалности међународног еколошког коридора реке Дунав;
13. уређење купалишта, на подручје које је плански утврђено
планским документима;
14. упуштање ефлуената на отпадне воде чији су параметри
квалитета испод граничних
вредности емисије загађујућих
материја које су дозвољене за
упуштање у природни реципијент;
15. изградња хотелских објеката,
на оне који испуњавају неки од
важећих сертификата квалитета из области заштите животне средине, као и друге објекте
који су у функцији очувања,
заштите и одговарајуће промоције природног добра.
Члан 6.
На површинама на којима је
утврђен режим заштите II степена у ок-
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виру Парка природе ''Тиквара'', поред
забрана из члана 5. став 1. ове одлуке,
забрањује се спортски риболов.
На подручју режима заштите II
степена у оквиру Парка природе ''Тиквара'', поред ограничења из члана 5. став 2.
ове одлуке ограничава се:
1. изградња објеката на оне у
функцији управљања заштићеним подручјем;
2. обнова шума на просторне
целине не веће од 5 ha осим
за потребе ревитализације
као и обнова састојине храста
лужњака на групимичну на
постојећим шумским прогалама;
3. кретање посетилаца и возила,
на за ту сврху предвиђене стазе и путеве;
4. рекреативни риболов на подручје од језера Тиквара до
уливне грађевине црпне станице "Сајловац" у појасу ширине
од 100 m од небрањене ножице
насипа;
5. промена морфологије терена,
на планске активности усмерене на побољшање еколошких
услова станишта плитких вода
и приобаља.
Члан 7.
На подручју локалитета "Вештачка састојина мочварног чемпреса”
забрањује се:
1. промена
састава
састојине;

шумске

2. садња декоративног и другог
зеленила;
3. изградња објеката;
4. паљење ватре.
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На подручју локалитета "Вештачка састојина мочварног чемпреса” као
мере очувања и унапређења вредности
локалитета, обезбедиће се:
1. праћење стања природних
вредности и научно истраживачки рад;
2. санитарна сеча уз услове и
надзор Завода;
3. радови у циљу очувања шумске састојине, унапређења и побољшања еколошких услова.
Члан 8.
На подручју локалитета "Четири
стабла платана" забрањује се:
1. сеча заштићених стабала,
здравих грана, оштећивање
корена и других биљних делова, предузимање радњи које би
измениле изглед или довеле у
питање њихов биолошки опстанак;
2. изградња објеката;
3. паљење ватре;
4. превођење ваздушних електро
и телефонских водова преко
заштићених стабала;
5. укуцавање рекламних табли,
металних делова и друге сличне непримерене радње које
нарушавају кондицију и декоративност стабала;
6. одлагање или насипање било
каквог материјала уз дебло.
На подручју локалитета "Четири стабла платана" као мере очувања и
унапређења вредности заштићеног подручја, обезбедиће се предузимање биолошко техничких мера заштите платана
под условима које утврди Завод.
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Члан 9.
На подручју режима заштите III
степена у оквиру Парка природе ''Тиквара'', поред ограничења из члана 5. став 2.
ове одлуке ограничава се:
1. уређење простора и изградња
објеката, на потребе развоја туристичких и спортско-рекреативних садржаја у складу са
важећом просторно планском
додументацијом уз примену
законом предвиђених компензацијских мера;
2. вађење песка, осим за потребе
ревитализације и одржавања
пловности пута;
3. риболов на рекреативни и
спортски риболов;
4. паркирање возила, мотора и
бициклова на за ту сврху назначене паркинг просторе;
5. камповање и постављање мобилијара и објеката за камповање, на за ту сврху предвиђене, назначене и уређене просторе;
6. изградња привезишта на језеру Тиквара, на плански утврђену локацију капацитета од 400
привеза, за потребе организованог привезивања чамаца
корисника простора, до изградње марине ван заштићеног
подручја.
Члан 10.
На подручју заштитне зоне Парка
природе ''Тиквара'' забрањује се:
1. крчење шума и садња алохтоних врста дрвећа у приобалном појасу од 30 метара дуж
Дунава;
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2. подизање индустријских објеката, прерађивачких погона
и других садржаја као и извођење радова који нарушавају
еколошки или визуелни интегритет подручја или су потенцијални извори повишеног
нивоа буке, вибрација и/или
узнемиравања живог света осветљавањем;
3. радови који негативно утичу
на водни режим заштићеног
подручја или на квалитет воде
влажних станишта,
4. хемијско и физичко загађивање, отварање депонија, одлагање опасних материја и сл.
5. формирање
грађевинског
земљишта ван грађевинског
подручја насеља супротно
циљевима заштите и одрживог
коришћења природних вредности;
6. привремено и трајно одлагање
свих врста отпадних материја,
као и транспорт опасног отпада.
На подручју заштитне зоне Парка
природе ''Тиквара'' ограничава се:
1. планирање садржаја који су
потенцијални извори повишеног нивоа буке, вибрација и/
или узнемиравања живог света осветљавањем, на растојање
веће од 300 m целом дужином
насипа на поручју к.о. Нова
Паланка;
2. уређење простора на планска-пројектна решења којима се обезбеђује континуитет
влажних и шумских станишта
еколошког коридора;
3. упуштање ефлуената на отпадне воде чији су параметри
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квалитета испод граничних
вредности емисије загађујућих
материја које су дозвољене за
упуштање у природни реципијент.
Члан 11.
Управљач заштићеног подручја
Парк природе "Тиквара" је Јавно предузеће Спортско рекреативни центар
"Тиквара" (у даљем тексту Управљач).
Управљач има права и обавезе
нарочито да: чува, унапређује и промовише заштићено подручје; спроводи
прописане режиме заштите; доноси план
управљања, годишњи програм управљања и правилник о унутрашњем реду
и чуварској служби; организује чуварску
службу; одржава и обележава заштићено
подручје; осигура неометано одвијање
природних процеса и одрживог коришћења заштићеног подручја; обезбеди
надзор над спровожењем услова и мера
заштите природе; обавештава кориснике
заштићеног подручја о могућностима за
обављање радова и активности; учествује у поступку накнаде за ускраћивање
или ограничавање права коришћења;
издаје сагласности и одобрења; води
евиденције о природним вредностима,
непокретностима и људским активностима, делатностима и процесима који
представљају фактор угрожавања и
оштећења заштићеног подручја и о томе
доставља податке надлежном заводу и
министарству; утврђује и наплаћује накнаде за коришћење заштићеног подручја;
проглашава и користи рибарско подручје
на риболовној води заштићеног подручја
и доноси програме управљања рибарским подручјем; у сарадњи са надлежним инспекцијским службама и органима безбедности спречава све активности
и делатности које су у супротности са
актом о заштити и представљају фактор
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угрожавања и девастирања заштићеног
подручја.

•

приоритетне задатке научноистраживачког и образовног
рада;

Члан 12.

•

планиране активности на одрживом коришћењу природних
вредности, развоју и уређењу
простора;

•

просторну
идентификацију
планских намена и режима коришћења земљишта;

•

активности на промоцији вредности заштићеног подручја;

•

студијску
(истраживачку),
програмску, планску и пројектну документацију потребну за
спровођење циљева и активности;

•

облике сарадње и партнерства
са локалним становништвом
и другим власницима и корисницима непокретности;

•

активности и мере на спровођењу плана са динамиком и
субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности његове примене;

•

финансијска средства и друге
материјалне претпоставке за
извршавање поверених послова у управљању заштићеним
подручјем и начин њиховог
обезбеђења.

Управљач доноси план управљања за период од десет година.
Планом управљања одређује се
начин спровођења заштите, коришћења
и управљања заштићеним подручјем,
смернице и приоритети за заштиту и
очување природних вредности заштићеног подручја, као и развојне смернице,
имајући у виду потребе локалног становништва.
Сва правна лица, предузетници
и физичка лица која обављају одређену
делатност унутар граница заштићеног
добра, дужна су да своју делатност обављају у складу са планом управљања.
Члан 13.
План управљања, из члана 12. ове
Одлуке, садржи нарочито:
•

приказ главних природних и
створених вредности, као и
природних ресурса;

•

оцену стања животне средине
заштићеног подручја;

•

преглед конкретних активности, делатности и процеса који
представљају фактор угрожавања заштићеног подручја;

•

дугорочне циљеве заштите,
очувања и унапређења и одрживог развоја;

•

анализу и оцену услова за
остваривање тих циљева;

•

приоритетне активности и
мере на заштити, одржавању,
праћењу стања и унапређењу
природних и створених вредности;

Пре истека периода за који је план
донет, Управљач мора надлежном органу поднети извештај о његовом остваривању. Извештајем се анализира спровођење плана и остварени резултати.
На план управљања сагласност
даје орган надлежан за послове заштите
животне средине Општине Бачка Паланка, по претходно прибављеном мишљењу
Покрајинског завода за заштиту природе
( у даљем тексту: Завод).
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Планови управљања остварују се
годишњим програмима управљања. На
програм управљања сагласност даје орган надлежан за послове заштите животне средине Општине Бачка Паланка.
Управљач је дужан да надлежном
органу достави извештај о остваривању
годишњег програма за претходну годину
и годишњи програм управљања за
наредну годину, до 15. децембра текуће
године, а извештај о остваривању плана
управљања најкасније 60 дана пре истека
периода за који је план донет.
Члан 14.
О предлогу плана управљања
заштићеним подручјем управљач је дужан да обавести јавност.
Обавештавање јавности подразумева јавни увид у предложени план.
Јавни увид организује и спроводи
управљач заштићеног подручја и траје
30 дана.
Члан 15.
Управљач је дужан да обезбеди
унутрашњи ред и чување заштићеног
подручја у складу са Правилником о
унутрашњем реду и чуварској служби (у
даљем тексту Правилник о унутрашњем
реду) који доноси, уз сагласност органа
надлежаног за послове заштите животне
средине Општине Бачка Паланка.
Правилник о унутрашњем реду
доноси управљач уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе
која је донела акт о заштити.
Правилником о унутрашњем реду
утврђују се правила за спровођење прописаног режима заштите, а нарочито:
начин понашања посетилаца и других
корисника при кретању, боравку и обављању послова на заштићеном подручју;
начин обављања делатности при ко-
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ришћењу природних ресурса и простора
за изградњу објеката; места, површине и
објекти у којима се због очувања дивљих
биљака и животиња и других вредности ограничава кретање или забрањује и
ограничава обављање одређених радњи,
као и трајање тих мера; врсте дивљих
биљака и животиња чије је коришћење,
односно брање, сакупљање и излов ограничено, као и начин и услови обављања
тих радњи; услови заштите приликом
обављања научних истраживања и образовних активности; места и услови
за одлагање отпада; начин одржавања
уредности и чистоће заштићеног подручја; поступак издавања сагласности и
других аката корисницима од стране управљача; начин и организација чуварске
службе, чувања заштићеног природног
добра, опрема и средства неопходна за
чување и одржавање; начин спровођења
превентивних мера заштите од пожара,
других елементарних непогода и удеса.
Члан 16.
О предлогу Правилника о унутрашњем реду, из члана 15. ове Одлуке, управљач је дужан да обавести јавност.
Обавештавање јавности подразумева јавни увид у предложени предлог
правилника о унутрашњем реду.
Јавни увид организује и спроводи
управљач заштићеног подручја и траје
30 дана.
Члан 17.
Управљач је дужан да на прописан начин обележи Парк природе ''Тиквара'', његове спољне границе и границе
површина са режимом заштите II и III
степена, односно локалитета ''Вештачка
састојина мочварног чемпреса'' и локалитета "Четири стабла платана''.
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Члан 18.
Средства за спровођење Плана управљања обезбеђују се из буџета
општине Бачка Паланка, од накнаде за
коришћење заштићеног подручја, прихода остварених обављањем делатности
Управљача и из других извора у складу
са законом.
Члан 19.
Управљач је дужан да донесе акт
о накнади за коришћење заштићеног добра Парка природе "Тиквара" и достави
га на сагласност Скупштини општине
Бачка Паланка.
Акт о накнади се објављује у
Службеном листу Општине Бачка Паланка и на други начин који одреди Управљач.
Члан 20.
Управљач је дужан да донесе
План управљања из члана 12. ове Одлуке у року до годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Управљач је дужан да донесе Правилник о унутрашњем реду из члана 15.
ове Одлуке у року до годину дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Управљач је дужан да донесе акт
о накнади из члана 19. ове Одлуке у року
до годину дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 21.
Планови уређења простора, планови и програми из области шумарства,
ловства, управљања рибљим фондом,
водопривреде, пољопривреде, туризма и
други програми и планови који се односе на коришћење природних ресурса и
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простора у заштићеном подручју Парка
природе ''Тиквара'', усагласиће се са овом
Одлуком и Планом управљања.
Члан 22.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о заштити Парка природе "Тиквара" ("Службени лист
Општине Бачка Паланка", број 4/1997 и
20/2009).
Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-501-16/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански

Опис граница режима заштите
Опис граница Граница режима
заштите II степена са називима
локалитета:
Локалитет: Прва јама
Налази се у Општини Бачка Паланка, К.О. Нова Паланка, на делу парцеле бр. 946/1 К.О. Нова Паланка, односно
ВДП „Дунав“ Бачка Паланка у одељењу
9, чистина 1.
Локалитет:
Систем
рукаваца Паланачког рита

малих

Налази се у Општини Бачка Паланка, К.О. Нова Паланка, односно у
газдинској јединици „Паланачке аде –
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Чибски полој“, одељење 1, одсек i, 1, чистине 2, 3, 4, 5, 6, 7; одељење 2 чистине
5, 6; одељење 4, одсек b, чистине 5, 6, 18;
одељење 5 чистина 14; одељење 6, одсеци b, d, g, i, j, p, q, n, z, чистине део 10,
11, 2, 3, 4, 5, 1, 8, 12; одељење 8, одсек h;
одељење 10, одсек h. Парцеле које улазе
у овај локалитет су део 939, део 1060 К.О.
Нова Паланка и део 7234/17 К.О. Бачка
Паланка-град.
Локалитет: Бара „Језеро“ са
врбацима и Тикварским каналом
Налази се у Општини Бачка Паланка, К.О. Нова Паланка и К.О. Бачка
Паланка - Град, односно у газдинској јеиници „Паланачке аде – Чибски полој“.
У одељењу 3, одсеци f, g, h, i, j, k, l, m,
n, o, p, q, r, s, t, u, чистине 1, 2, 3, 4, 5,
6; одељење 5, одсеци a, c, e, чистинe 3,
4, 5, 12, 13; одељење 6, чистина део 10;
одељење 7, одсеци a, b, c, d, e, g, h, i, k, m,
чистине 1, 2, 3, 4, 5, 6; одељење 8 одсеци
a, b, c, d, f, j, k, l, чистине 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ВДП „Дунав“ одељење 7 одсек e, f, чистинa део 2; одељење 8 одсек b, чистинa 4.
Парцеле које улазе у овај локалитет су:
К.О. Нова Паланка: део 939, део 946/1,
941, 942, део 940, К.О. Бачка Паланка –
Град: део 7433, део 7213/2, део 7208/2, део
719, део 720, 7208/3, 7208/4, део 7221, део
7222, део 7223, део 7226, 7230, 7227, 7229,
7228.
Локалитет: Храстова шума са
комплексом бара и депресија
Налази се у Општини Бачка Паланка, К.О. Нова Паланка, односно у газдинској јединици „Паланачке аде – Чибски полој“, у одељењу 1, одсек k; одељење
2 одсеци c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, чистинe 1,
2, 3, 4, 7; одељење 4, одсеци c, d, f, g, h,
i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, t, u, чистине 1, 2,
3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;
одељење 5, одсеци h, i, k, l, m, n, o, p, q,
r, s, t, u, v, x, z, чистине 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
15, 16; одељење 6, одсеци u, v, w, x, y, чи-
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стине део 6, 7, 9. Парцеле које улазе у овај
локалитет су део 939 К.О. Нова Паланка.
Режим заштите III степена обухвата плантаже еуроамеричких топола на
подручју ПП “Тиквара”, језеро Тиквара,
насип за одбрану од поплава са шумским
појасом у небрањеном делу у ширини од
50 метара од ножице насипа (којим газдују ЈВП “Воде Војводине”, односно ВП
“Дунав” из Бачке Паланке). У границама
III степена налазе се и два Споменика
природе ''Вештачка састојина мочварног
чемпреса'' и ''Четири стабла платана“, издвојени као локалитети.
Локалитет: Вештачка састојина
мочварног чемпреса
Налази се у Општини Бачка Паланка, К.О. Бачка Паланка – Град на делу
парцеле 7165 непосредно уз парцелу 7180
(пут).
тана

Локалитет: Четири стабла пла-

Налази се у Општини Бачка Паланка, К.О. Бачка Паланка – Град на делу
парцеле 7179/1, затим 7179/4 и 7179/5.
Заштитна зона Парка природе
''Тиквара'' обухвата две целине:
-- Целина I - Почетна тачка описа границе заштитне зоне је
тромеђа парцела 945/1, 1055
К.О. Нова Паланка и међни
камен са К.О. Младеново. Граница заштитне зоне иде на североисток границом катастарских општина до северозападне међне тачке парцеле 966 К.О.
Нова Паланка, скреће на исток
северном граничном линијом
парцеле 966 до југоисточне
међне тачке парцеле 1048, затим се ломи на свероисток источном границом парцеле 1048
до парцеле 980. У наставку се
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ломи на југоисток идући јужном граничном линијом парцела 980, 979 до међног камена
са К.О. Бачка Паланка - Град.
У наставку скреће на југ границом катастарских општина
до североисточне међне тачке парцеле 945/1, односно до
границе заштите природног
добра, ломи се на запад и иде
упоредо са границом заштите
до почетне тачке.
-- Целина II - Почетна тачка описа границе заштитне зоне је
тачка на граничној линији парцела 7156/13 и 7170/9 К.О. Бачка
Паланка – Град која је удаљена
55m на запад од доње десне
ножице насипа пута за гранични прелаз са Републиком
Хрватском. Граница иде на исток, северном граничном линијом парцеле 7170/9 до доње
ножице насипа, где скреће на
југоисток, све време пратећи
доњу ножицу до краја насипа.
У правцу југа пресеца парцелу
7436/3, улази у парцелу 7234/17
(река Дунав) иде ивицом пешчаних ада (Google Earth). Граница скреће на запад, наставља
јужном ивицом пешчаних ада
до границе заштите природног
добра, скреће на север пратећи
границу заштите до почетне
тачке описа границе заштитне
зоне II целине.
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25
На основу члана 1. став 2. тачка 3.
и члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 16/2002,
115/2005 и 107/2009), члана 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије"‹, број 129/2007
и 83/2014 - др. закон) и члана 37. став 1.
тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка (''Службени лист Општине Бачка Паланка'', број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка,
на својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о праву на бесплатну ужину
социјално угроженој деци у
основним школама
Члан 1.
Бесплатна исхрана деце у основним школама на територији Општине
Бачка Паланка, у смислу ове одлуке,
обухвата:
--

бесплатну ужину.
Члан 2.

Право на бесплатну ужину признаје се за децу од првог до осмог разреда
основне школе.
Члан 3.
Право на бесплатну ужину признаје се за:
1. децу из породица које остварују право на дечији додатак
по Закону о финансијској подршци породици са децом,
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2. децу из породица које остварују право на новачано-социјалну помоћ по Закону о социјалној заштити,
3. треће и свако наредно дете из
породица са троје и више деце,
4. децу без родитељског старања
и
5. децу са сметњама у развоју,
уколико ово право нису остварила по другом основу.
Члан 4.
Право на бесплатну ужину остварује се на захтев родитеља, који се подноси школи у којој је дете редован ученик.
Уз захтев из става 1. овог члана
прилаже се решење о оствареном праву
на дечији додатак, односно, решење о
оствареном праву на новчано социјалну
помоћ, за треће и свако наредно дете из
породица са троје и више деце, извод из
матичне књиге рођених за сву децу из
породице, за децу без родитељског старања, потврда центра за социјални рад о
смештају детета у хранитељску, односно
старатељску породицу, а за дете са сметњама у развоју, потврда изабраног лекара да дете има сметње у развоју, као и
доказ да подносилац захтева остварује
право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање.
Право на бесплатну
утврђује се за школску годину.

ужину

Члан 5.
Висина цене ужине утврђује се
кроз поступак јавне набавке.
Члан 6.
Основна школа је дужна да достави Одељењу за друштвене делатности
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почетком сваке школске године списак
деце која су остварила право на бесплатну ужину. Школа доставља Општинској
управи, до десетог у месецу за претходни месец, захтев за пренос средстава за
трошкове исхране деце из члана 3. ове
одлуке, обрачунате према цени из члана
4. ове одлуке.
Члан 7.
Родитељ или старатељ детета које
је остварило право на бесплатну ужину
деце у основним школама дужан је да
пријави сваку промену која је од утицаја
на остваривање овог права, најкасније у
року од 15 дана од дана настале промене.
Родитељ или старатељ детета које
је на основу неистинитих или нетачних
података, или непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права,
остварио право, дужан је да надокнади
штету, у складу са законом.
Члан 8.
Општинска управа – Одељење за
друштвене делатности врши надзор и
контролу над поступком утврђивања и
спровођења наведеног права.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-55-3/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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26
На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о објављивању општинских
прописа и других аката
Члан 1.
Прописи и други акти Скупштине општине Бачка Паланка, председника општине Бачка Паланка, Општинског
већа општине Бачка Паланка, њихових
радних тела и комисија, предузећа, установа и других организација чији је оснивач или већински власник Општина
(у даљем тексту: општински прописи и
други акти), објављују се у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка" (у даљем
тексту: "Службени лист Општине").
Члан 2.
Општински прописи и други
акти објављују се у "Службеном листу
Општине" у аутентичним текстовима на
српском језику, ћириличним писмом.
Члан 3.
У "Службеном листу Општине"
објављују се:
1. статут, одлуке, завршни рачун, програми, стратегије,
планови, закључци, декларације, правилници, пословници Скупштине општине, као
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и други акти за које је законом
или другим прописом одређено, или за које Скупштина
општине одлучи да се објаве у
"Службеном листу Општине",
2. закључци, програми, правилници, елаборати и решења
Општинског већа и председника Општине, за која је законом,
другим прописом, или тим актом одређено да се објављују у
"Службеном листу Општине",
3. правилници и друга акта
Општинске управе и предузећа, установа и других организација чији је оснивач или
већински власник Општина,
као и њихова решења за која
је прописом одређено да се
објављују у "Службеном листу
Општине",

Број 4/2015 - страна 79

Члан 6.
Као дан изласка "Службеног листа Општине" означава се датум када се
он ставља у промет, односно шаље претплатницима.
Члан 7.
"Службени лист Општине" издаје
Скупштина општине Бачка Паланка.
Штампање "Службеног листа Општине"
врши штампар изабран путем јавне набавке, на основу спроведеног тендера за
избор најповољнијег понуђача, са којим
уговор закључује председник Скупштине општине или од њега овлашћено лице,
којим ће се утврдити начин штампања,
накнада за штампање и остали услови.
Члан 8.

5. акти општинских изборних комисија,

Послове уређивања "Службеног
листа Општине" врши Уредништво које
се састоји од пет чланова и то; одговорног
уредника, заменика одговорног уредника и три члана, које именује Скупштина
општине на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне
односе.

6. исправке општинских прописа
и других аката.

.Члан 9.

4. одлуке и други акти судова за
која је прописом или тим актом одређено да се објављују у
"Службеном листу Општине",

У "Службеном листу Општине"
објављују се службени огласи, конкурси
и друге објаве.

Уредништво утврђује који ће се
општински прописи или акти објављивати у појединим бројевима "Службеног листа Општине" и редослед њиховог
објављивања.

Члан 5.

Члан 10.

Општински прописи и други
акти објављују се у "Службеном листу
Општине" у тексту који је утврдио орган,
организација или заједница која је донела пропис, односно други акт.

Уредништво је дужно да обезбеди де се, пре објављивања општинских
прописа и других аката у "Службеном
листу Општине", подаци у вези са тим
прописима и другим актима чувају као
тајна, ако то одреди доносилац прописа
и другог акта.

Члан 4.
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Члан 11.

Члан 15.

Исправке општинских прописа и
других аката, који су објављени у "Службеном листу Општине", а не одговарају
изворним текстовима, дају:

Новчана средства за финансирање
издавања "Службеног листа Општине"
обезбеђују се у буџету Општине.

-- секретар Скупштине општине – за одлуке и друга акта
Скупштине општине,
-- секретар Општинског већа – за
прописе и друга акта Општинског већа и председника
Општине,
-- начелник Општинске управе – за прописе и друге акте
Општинске управе,
-- Уредништво "Службеног листа Општине" - за текстове који
не одговарају текстовима достављеним за објављивање.
Члан 12.
Уредништво може одредити издавање посебних службених додатака
"Службеног листа Општине" и "Зборник
општинских прописа" као службеног
издања текстова општинских прописа и
других аката.
Члан 13.
Претплатну цену и цену појединачног броја "Службеног листа Општине", одређује председник Општине на
предлог Уредништва "Службеног листа
Општине".
Члан 14.
Увид у "Службени лист Општине"
може се извршити на званичном Сајту
општине Бачка Паланка.

Члан 16.
Уредништво одређује дан излажења "Службеног листа Општине" и
уређује друга административно техничка питања у вези уређивања, штампања,
издавања и претплате "Службеног листа
Општине".
Члан 17.
Расподелу, експедицију, продају и
чување преосталих примерака "Службеног листа Општине" врши Општинска управа Општине Бачка Паланка,
Одељење за општу управу и заједничке
послове.
Финансијске и рачуноводствене послове врши Општинска управа
Општине Бачка Паланка, Одељење за
финансије и буџет.
Члан 18.
Одговорном уреднику, заменику одговорног уредника и члановима
Уредништва припада накнада за рад на
уређивању "Службеног листа Општине" , у складу са одлуком Скупштине
општине која уређује накнаде радних
тела Скупштине општине.
Члан 19.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о објављивању
општинских прописа и других аката
("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 14/1975, 6/1977 и 9/1980).
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Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-011-2/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Предлог акта из става 2. овог члана израђује Одељење за општу управу и
заједничке послове."
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-27/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

27
На основу члана 14. и члана 20.
тачка 38. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије",
број 129/2007 и 83/2014 - други закон),
члана 37. став 1. тачка 19. и члан 108.
став 1. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
грбу Општине Бачка Паланка
Члан 1.
У Одлуци о грбу Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 23/2011), у члану 8.
после става 1. додају се став 2. и став 3.
који гласе:
"Општинско веће Општине Бачка
Паланка у складу са чланом 7. ове Одлуке доносиће појединачна акта о употреби
грба Општине Бачка Паланка.
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Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

28
На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној 26. фебруара 2014. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја о раду
Комисије за представке и предлоге
Скупштине општине Бачка
Паланка у 2014. години
I
Прихвата се Извештај о раду
Комисије за представке и предлоге
Скупштине општине Бачка Паланка у
2014. години, број: II-06-2-5/2015-4, који
је усвојила Комисија за представке и
предлоге Скупштине општине Бачка
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Паланка на 4. седници, одржаној дана 3.
фебруара 2015. године.
II
Овај закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-07-3/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

02. март 2015. године

II
Овај закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-67-3/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

30

На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној 26. фебруара 2014. године, донела је

На основу члана 37. став 1. тачка
20. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 - пречишћен текст)
и члана 10. став 2. Одлуке о оснивању
Народне библиотеке "Вељко Петровић" у Бачкој Паланци ("Службени лист
Општине Бачка Паланка", број 29/2011),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја о раду
Комисије за доделу стипендија
ученицима и студентима за
школску 2014/2015 годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План
рада и Финансијски план Народне
библиотеке "Вељко Петровић"
Бачка Паланка за 2015. годину

29

I
Прихвата се Извештај о раду Комисије за доделу стипендија ученицима
и студентима за школску 2014/2015 годину, број:II-67-1/2015-2, који је усвојила
Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима на 51. седници, одржаној дана 11. фебруара 2015. године.

I
Даје се сагласност на План рада
Народне библиотеке "Вељко Петровић"
Бачка Паланка за 2015. годину, који је донео Управни одбор Народне библиотеке
"Вељко Петровић" на седници одржаној
дана 06. јануара 2015. године.
Даје се сагласност на Финансијски
план Народне библиотеке "Вељко Петро-

02. март 2015. године
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вић" Бачка Паланка за 2015. годину, који
је донео Управни одбор Народне библиотеке "Вељко Петровић" на седници одржаној дана 06. јануара 2015. године.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-2/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
20. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013-пречишћен текст) и
члана 14. Одлуке о оснивању Установе
"Центар за социјални рад Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка услед одвајања ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 9/2006, 11/2011 и 3/2012),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Финансијски план и Годишњи
оперативни план Установе
"Центар за социјални рад
Општине Бачка Паланка" Бачка
Паланка за 2015. годину
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I
Даје се сагласност на Финансијски
план Установе "Центар за социјални рад
Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка
за 2015. годину, који је усвојио Управни
одбор на седници одржаној дана 15. јануара 2015. године, одлуком број 031-44/2015.
Даје се сагласност на Годишњи
оперативни план Установе "Центар за
социјални рад Општине Бачка Паланка"
Бачка Паланка за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 15. јануара 2015. године, одлуком број 031-4-6/2015.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-3/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
20. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 - пречишћен текст)
и члана 10. став 1. алинеја 5. Одлуке
о оснивању Туристичке организације
Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
29/2011), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 28. седници, одржаној
дана 26. фебруара 2015. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и
програм рада и Финансијски план
Туристичке организације Општине
Бачка Паланка за 2015. годину
I
Даје се сагласност на План и
Програм рада Туристичке организације
Општине Бачка Паланка за 2015. годину, који је Управни одбор Туристичке
организације Општине Бачка Паланка
усвојио на седници одржаној дана 22. јануара 2015. године, одлуком број 16/2015.
Даје се сагласност на Финансијски
план Туристичке организације Општине
Бачка Паланка за 2015. годину, који је
Управни одбор Туристичке организације
Општине Бачка Паланка усвојио на седници одржаној дана 22. јануара 2015. године, одлуком број 17/2015.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-4/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

ланка", број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Финансијски план Дома здравља
"Др Младен Стојановић" Бачка
Паланка за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Финансијски
план Дома здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка за 2015. годину, који
је усвојио Управни одбор Дома здравља
"Др Младен Стојановић", одлуком број
03-1/10-2-15 донетом на седници одржаној дана 26. јануара 2015. године и Надзорни одбор Дома здравља "Др Младен
Стојановић" одлуком број 03-12/1-2-15
донетом на седници одржаној дана 26.
јануара 2015. године.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка"
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-5/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
20. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Па-

02. март 2015. године

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

34
На основу члана 37. став 1. тачка
20. Статута Општине Бачка Паланка

02. март 2015. године
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("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 24/2013-пречишћен текст)
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План
рада и Финансијски план Црвеног
крста Бачка Паланка
за 2015. годину
I
Даје се сагласност на План рада
Црвеног крста Бачка Паланка за 2015. годину, који је усвојила Скупштина Црвеног крста Бачка Паланка на седници одржаној дана 22. маја 2014. године, одлуком
број 146-1/2014.
Даје се сагласност на Финансијски
план Црвеног крста Бачка Паланка за
2015. годину, који је усвојио Управни одбор Црвеног крста Бачка Паланка на седници одржаној дана 22. маја 2014. године,
одлуком број 159-1/2014.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-6/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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35
На основу члана 37. став 1. тачка
20. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
рада и Финансијски план
Међуопштинске организације
слепих и слабовидих Бачка
Паланка за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Програм
рада и Финансијски план Међуопштинске организације слепих и слабовидих
Бачка Паланка за 2015. годину, који је
усвојио Управни одбор Међуопштинске
организације слепих и слабовидих Бачка
Паланка на својој 18. седници, одржаној
дана 15. децембра 2014. године.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-7/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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36
На основу члана 37. став 1. тачка
20. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Финансијски план Геронтолошког
центра Бачка Паланка за 2015.
годину
I
Даје се сагласност на Финансијски
план Геронтолошког центра Бачка Паланка за 2015. годину, који је донео Управни одбор Геронтолошког центра Бачка Паланка на седници одржаној дана
30. јануара 2015. године.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401- 8/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

37
На основу члана 13. Закона о
јавним предузећима ("Службени гла-

02. март 2015. године

сник Републике Србије", број 119/2012,
116/2013 - аутентично тумачење и
44/2014 - др. закон), члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број
129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 37.
тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 24/2013 - пречишћен текст) и
члана 36. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног информативног предузећа
"Радио и телевизија Бачка Паланка" Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 7/2013, 16/2013
и 29/2013), Скупштина општине Бачка
Паланка, на својој 28. седници, одржаној
дана 26. фебруара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
чланa Надзорног одбора Јавног
информативног предузећа "Радио
и телевизија Бачка Паланка"
Бачка Паланка
I
Разрешава се ЈАСМИНА БОНАЧИЋ, дужности члана Надзорног одбора
Јавног информативног предузећа "Радио
и телевизија Бачка Паланка" Бачка Паланка, именована из реда запослених.
II
Именује се МИРЈАНА РАКИН, за
члана Надзорног одбора Јавног информативног предузећа "Радио и телевизија
Бачка Паланка" Бачка Паланка, из реда
запослених.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

02. март 2015. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 119-10/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-11/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

38
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(”Службени гласник Републике Србије”,
број 72/2009 52/2011, и 55/2013) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Техничке школе
"9. мај" у Бачкој Паланци
I
Разрешава се, ДРАГАНА ГРБИЋ, дужности члана Школског одбора
Техничке школе "9. мај" у Бачкој Паланци, изабрана из реда локалне самоуправе.
II
Именују се, САЊА СРЕМАЦ, за
члана Школског одбора Техничке школе
"9. мај" у Бачкој Паланци , из реда локалне самоуправе.
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Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

39
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник Републике Србије",
број 72/2009 52/2011, и 55/2013) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе
"Вук Караџић" у Бачкој Паланци
I
Разрешава се, АНКА ЗДЈЕЛАРИЋ, дужности члана Школског одбора
Основне школе "Вук Караџић" у Бачкој
Паланци, изабрана из реда локалне самоуправе.
II
Именују се, ЈЕЛЕНА КОЈИЋ, за
члана Школског одбора Основне школе
"Вук Караџић" у Бачкој Паланци, из реда
локалне самоуправе.
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III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-12/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

02. март 2015. године

"Алекса Шантић" у Гајдобри, из реда локалне самоуправе.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-13/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

40
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник Републике Србије"
, број 72/2009 52/2011, и 55/2013) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе
"Алекса Шантић" у Гајдобри
I
Разрешава с,е МИЛИЈАНА КНЕЖЕВИЋ, дужности члана Школског одбора Основне школе "Алекса Шантић" у
Гајдобри, изабрана из реда локалне самоуправе.
II
Именују се, РАЈКО ВУКОВИЋ, за
члана Школског одбора Основне школе

41
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник Републике
Србије”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе
"Браћа Новаков" у Силбашу
I
Разрешава се, МИРОСЛАВА МЕДОВАРСКИ, дужности члана Школског
одбора Основне школе "Браћа Новаков"
у Силбашу, изабрана из реда родитеља.

02. март 2015. године
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II
Именује се, ДАЛИБОР ПЕЈАК, за
члана Школског одбора Основне школе
"Браћа Новаков" у Силбашу, из реда родитеља.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка."
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II – 119-14/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

одговорног уредника "Службени лист
Општине Бачка Паланка.
II
Именује се, ЛУКА СТАНИЋ,
дипл. правник, за члана Уредништва
"Службени лист Општине Бачка Паланка" и за одговорног уредника "Службени
лист Општине Бачка Паланка".
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-15/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
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На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачкa Паланка" број
24/2013 –пречишћен текст) и члана 11. а.
и 11.б. Одлуке о објављивању општинских прописа и других аката ("Службени
лист Општине Бачка Паланка" број 14/75,
6/77 и 9/80), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 28. седници, одржаној
дана 26. фебруара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
члана Уредништва и одговорног
уредника "Службени лист
Општине Бачка Паланка"
I
Разрешава се, НЕБОЈША КУЗМАНОВИЋ, доктор књижевних наука, дужности члана Уредништва и дужности
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Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

43
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 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору члана
Комисије за одликовања, награде
и друга друштвена признања
Скупштине општине
Бачка Паланка
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I
Разрешава се, НОВИЦА ДОМАЗЕТ, дужности члана Комисије за одликовања, награде и друга друштвена
признања Скупштине општине Бачка
Паланка, из реда грађана.
II
Бира се, КСЕНИЈА СТОЈАНОВИЋ, за члана Комисије за одликовања,
награде и друга друштвена признања
Скупштине општине Бачка Паланка, из
реда грађана.
III
Ово Решење објавиће се у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-16/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору председника
Комисије за представке и предлоге
Скупштине општине
Бачка Паланка
I
Разрешава се, МИЛКА РОДИЋ,
дужности председника Комисије за представке и предлоге Скупштине општине
Бачка Паланка, из реда одборника, због
подношења оставке.
II
Бира се, ЂОКА ЖИВКОВ, за председника Комисије за представке и предлоге Скупштине општине Бачка Паланка, из реда одборника.

III
Ово Решење објавиће се у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-17/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

44
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 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

02. март 2015. године

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 61. Став 7. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013) и
члана 17. Одлуке о буџету Општине Ба-

02. март 2015. године
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чка Паланка за 2015. годину ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број
40/2014), председник Општине Бачка Паланка доноси:

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2015. годину раздео 3, глава 3.13 Туристичка организација Општине Бачка
Паланка, функционална класификација
473, позиција 182, економска класификација 426 "Материјал", умањује се у износу
од 20.000 динара, а за исти износ повећава се апропријација у разделу 3, глава
3.13 Туристичка организација Општине
Бачка Паланка, функционална класификација 473, позиција 184, економска класификација 482 "Порези, обавезне таксе
и казне".
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка Паланка.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и исто објавити у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-016-3/2015-45
13. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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46
На основу члана 58. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013-пречишћен текст), председник Општине Бачка Паланка, дана 18.
фебруара 2015. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Комисије за спровођење услова
становања и за завршетак
стамбених објеката у власништву
избеглих, прогнаних и расељених
лица са пребивалиштем на
територији Општине
Бачка Паланка
I
Разрешава
се
БРАНИМИР
КУЗМАНЧЕВ дужности члана Комисије за спровођење услова становања и за
завршетак стамбених објеката у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са пребивалиштем на територији Општине Бачка Паланка.
II
Именују се ДУШАНКА БУЧКО
за члана Комисије за спровођење услова становања и за завршетак стамбених
објеката у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са пребивалиштем
на територији Општине Бачка Паланка.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка."
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Број: I-020-4/2015-2
18. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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-- Бранислав Шушница, члан
-- Мирослава Шолаја, члан
Административно-техничке послове, у случају потребе, за рад Тима за
имплементацију обављаће Одељење за
друштвене делатности Општинске управе Бачка Паланка.
II
Тим за имплементацију има задатак да:

На основу члана 58. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2014 - пречишћен текст),
председник Општине Бачка Паланка,
дана 20. фебруара 2015. године, донео је
следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Тима за спровођење
Регионалног програма стамбеног
збрињавања избеглица
I

•

организује и стара се да јединица локалне самоуправе благовремено извршава обавезе
преузете уговорима о сарадњи
на реализацији потпројеката
Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица ( у
даљем тексту РСП),

•

координира активности служби јединице локалне самоуправе које обезбеђују административно-техничку и другу врсту
подршке у спровођењу РСП-а,

•

непосредно и континуирано
сарађује са представницима
Комесеријата за избеглице и
миграције (у даљем тексту:
Комесеријат) и Јединице за управљање пројектом Истраживање и развој д.о.о. (у даљем
тексту: ЈУП) у циљу реализације РСП-а,

•

извештава Комесаријат и ЈУП
о активносима и напретку у
реализацији РСП-а у јединици
локалне самоуправе.

Образује се Тим за спровођење Регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица ( у даљем тексту: Тим за
имплементацију), у саставу:
-- Александар Ђедовац, кооридинатор
-- Никола Лалић, заменик координатора
-- Здравка Мерњик, члан
-- Љиљана Милинчић, члан
-- Марија Коларов, члан
-- Душан Танкосић, члан
-- Милкица Петржљан, члан
-- Младен Лучић, члан
-- Јан Трпка, члан

III
Одређује се Координатор Тима за
имплементацију као лице задужено за
комуникацију са Комесаријатом и ЈУПом, као и за координацију активности
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Комесаријата и ЈУП-а са јединицама локалне самоуправе, у циљу ефикасне и успешне рализације РСП-а.
IV
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-3
25. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

48
На основу члана 41. тачка 8. Статута Месне заједнице Визић и Записника
о раду бирачких одбора на спровођењу
гласања за избор чланова Савета Месне
заједнице Визић, на изборима одржаним
16. марта 2014. године, Комисија за спровођење избора у саставу: Бачлић Ђорђе
– председник, Коменић Синиша –члан и
Станимировић Слободан- члан, доноси

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеним изборима за чланове
Савета Месне заједнице Визић
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5. Да је било 7 (седам) кандидата
за избор чланова Савета Месне
заједнице Визић, који су појединачно добили следећи број
гласова:
1. БИЛИЋ МИЛЕНКО 		
			
17 гласова
2. КОМЕНИЋ СЛАВКО 		
			
26 гласова
3. МИХАЈЛОВИЋ НЕДЕЉКО
			
6 гласова
4. МИШКОВИЋ ЂОРЂО 		
			
44 гласа
5. НИНКОВИЋ СВЕТИСЛАВ
			
14 гласова
6. ПОКРАЈАЦ ДРАГАН 		
			
13 гласова
7. ЧАЛМАНАЦ РАДИВОЈ
			
24 гласа
На основу утврђених резултата
гласања, 7 (седам) кандидата са највећим
бројем гласова су:
1. МИШКОВИЋ ЂОРЂО 		
			
44 гласа
2. КОМЕНИЋ СЛАВКО 		
			
26 гласова
3. ЧАЛМАНАЦ РАДИВОЈ
			
24 гласа
4. БИЛИЋ МИЛЕНКО 		
			
17 гласова
5. НИНКОВИЋ СВЕТИСЛАВ
			
14 гласова

1. Да има 248 бирача према Изводу из бирачког списка

6. ПОКРАЈАЦ ДРАГАН 		
			
13 гласова

2. Да има 167 бирача који су гласали по бирачком списку

7. МИХАЈЛОВИЋ НЕДЕЉКО
			
6 гласова

3. Да има 23 неважећих гласачких листића

А који су изабрани за чланове Савета Месне заједнице Визић.

4. Да има 144 важећих гласачких
листића

Примедби и жалби на утврђене
резултате гласања није било.
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МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИЗИЋ
Број:9-7/2014
Дана: 17.03.2014. године
ВИЗИЋ
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1.Бачлић Ђорђе, с.р.
2. Коменић Синиша, с.р.
3.Станимировић Слободан, с.р.

02. март 2015. године

02. март 2015. године
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