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О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А

56

На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 24/2013 - пречишћен текст) и 
члана 4. став 3. Одлуке о привременом 
постављању мањих монтажних објеката 
и уређаја на јавним површинама („Служ-
бени лист Oпштине Бачка Паланка", 
број 11/2011), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка је на својој 61. седници, 
одржаној  24. марта 2014. године донело,

ЕЛАБОРАТ
 о изменама Елабората о 

локацијама за привремено 
постављање мањих монтажних 

објеката (киосци и монтажне 
бараке) на јавним површинама у 

насељу Бачка Паланка

Члан 1.

У Елаборату о локацијама за при-
времено постављање мањих монтажних 
објеката (киосци и монтажне бараке) на 
јавним површинама у насељу Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка", број 3/2013) (у даљем тексту: 
Елаборат) у члану 1. став 1. тачка 9. мења 
се и гласи:

„Група 9 - локација МЗ „Стари 
град" - западна страна

1. 1 киоск за трговину површине 
од 8 м2 у улици Светозара Ми-
летића."

Члан 2.

Члан 1. став 1. тачка 30. Елабората 
мења се и гласи:

„Група 30 - локација угао улица 
Краља Петра I и Шафарикове

1. 1 киоск за трговину површине 
од 8 м2

2. 1 киоск за обављање занатске 
делатности површине 8 м2

3. 1 киоск за обављање занатске 
делатности површине 8 м2"

Члан 3.

У члану 1. став 1. Елабората тачка 
37. се брише, а наредне тачке мењају ну-
мерацију за један број наниже.

Члан 4.

У члану 2. Елабората став 1. мења 
се и гласи:

"Овим Елаборатом евидентира-
но је постављање 69 мањих монтажних 
објеката (киоска и монтажних барака) на 
41 локацији у насељу Бачка Паланка."

Члан 5.

Овај Елаборат садржи прегледну 
карту локација мањих монтажних обје-
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ката (киоска и монтажних барака) на 
нивоу насеља Бачка Паланка у размери 
1:10000.

Члан 6.

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-56/2014
24. март  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.

57

На основу члана 75. став 2. За-
кона о локалној самопуправи („Служ-
бени гласник  Републике Србије“ број 
129/2007), члана 13. став 2. Одлуке о 
месним заједницама („Службени лист 
Општина Бачка Паланка“, број 26/2008, 
2/2010 и 29/2011), члана 65. тачка 15. и 
члана 108. став 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен 
текст) и члана 33. став 6. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 19/2008), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
61. седници, одржаној дана 24. марта 
2014. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице  „Нештин“ Нештин за 
2014. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Нештин“ Нештин 
за 2014. годину, који је Савет Месне зајед-
нице „Нештин“ Нештин усвојио на својој 
15.  седници, одржаној дана 04. фебруара 
2014. године, под бројем 62-15-3/2014.

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2014-5
 24. март 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.

58

На основу члана 58. став 1. тачка 
14. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 20. марта 2014. го-
дине, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Радне групе 

за припрему и организацију 
традиционалне туристичко 

спортско-забавне манифестације 
„Првомајски уранак у 

Карађорђеву“ 2014. године

I

Образује се Радна група за при-
прему и организацију традиционалне 
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туристичко спортско-забавне манифес-
тације „Првомајски уранак у Карађорђе-
ву“ 2014. године (у даљем тексту: Радна 
група).

II

У Радну групу  се именује:

 - ДРАЖЕН ЈАРИЋ, за председ-
ника

 - СТАНИСЛАВА МАЛИЋ 
ГОСТОВИЋ, за заменика 
председника

 - НЕБОЈША ЗЛАТАНОВИЋ, за 
члана

 - ДАРКО БОЖОВИЋ, за члана

 - САЊА КОНДИЋ, за члана

 - ЈЕЛЕНА ЋИРИЋ, за члана

 - АЛЕКСАНДАР БОРКОВИЋ, 
за члана

III

Задатак Радне групе:

• да у договору са Министар-
ством одбране Војна установа 
"Моровић" - погон "Карађорђе-
во" припреми и организује 
традиционалну туристичко 
спортско-забавну манифеста-
цију „Првомајски уранак у Ка-
рађорђеву“  за 2014. годину 

• да направи план рада 

• да прати реализацију пред-
виђених активности

• да по завршетку рада достави 
извештај о раду председнику 
Општине Бачка Паланка

IV

Радна група за свој рад  одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.

V

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-23
20. март 2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА        

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.

59

На основу члана 60. Закона о 
пољопривредном земљишту ("Службени 
гласник Републике Србије" број 62/2006, 
65/2008-др. закон и 41/2009), члана 58. 
став 1. тачка 14. и члана 108. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст) и  члана 3. 
Одлуке о одређивању надлежног органа 
за доношење годишњег програма зашти-
те, уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта и образовање Комисије 
за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта и Комисије за давање 
мишљења на годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" бр. 34/2012),  председник 
Општине Бачка Паланка, дана 21. марта 
2014. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за давање 
мишљења на Годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта
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I

Образује се Комисија за давање 
мишљења на Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта ( у даљем тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - МИЛАН ГАЈИЋ, за председ-
ника - пољопривредник упи-
сан у Регистар пољопривред-
них газдинстава

 - РАДОВАН КАРАНОВИЋ, 
за заменика председника - 
пољопривредник уписан у Ре-
гистар пољопривредних газ-
динстава

 - ДУШКО КУТАЊАЦ, за чла-
на - пољопривредник уписан у 
Регистар пољопривредних газ-
динстава

 - МИЛЕТА ЛАЗАРЕВ, за члана 

 - МИЛОРАД ЂУРИЋ, за члана

III

Задатак Комисије је да размотри 
Годишњи програм заштите, унапређења 
и коришћења пољопривредног земљишта 
у Општини Бачка Паланка и да на исти 
да своје мишљење.

IV

Мандат председника, заменика 
председника и чланова Комисије траје 
четири године.

V

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-24
21. март 2014. године 
Бачка Паланка       

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.

60

На основу члана 58. став 1. тачка 
14. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст) председник Општине 
Бачка Паланка, дана 27. марта 2014. го-
дине, донео је следеће

 

Р Е Ш Е Њ Е 
именовању Пројектног тима за 
реализацију пројекта "Попис и 

регистрација јавне имовине која 
је предмет преноса у власништво 

локалне самоуправе Општине 
Бачка Паланка"

I

Образује се Пројектни тим за ре-
ализацију пројекта "Попис и регистра-
ција јавне имовине која је предмет пре-
носа у власништво локалне самоуправе 
Општине Бачка Паланка" (у даљем текс-
ту: Пројектни тим).

II

У Пројектни тим именују се:

1. Радман Бојан, менаџер проје-
кта

2. Фекете Ана, координатор 
пројекта
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3. Новаковић Марија, финан-
сијски менаџер

4. Појужина Рајка, сарадник на 
пројекту

III

Задатак Пројектног тима је да пла-
нира и реализује припремне фазе проје-
кта и да реализујете све пројектне акив-
ности, да састави и достави финансијски 
извештај и финални извештај о пројекту 
«Попис и регистрација јавне имовине 
која је предмет преноса у власништво 
локалне самоуправе Општине Бачка Па-
ланка".

IV

Чланови Пројектног тима имају 
право на накнаду за свој рад. Средства за 
накнаде су обезбеђена из средстава дона-
тора и планирана су у буџету пројетка.

V

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-27
27. март 2014. године 
Бачка Паланка       

 П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.

61

На основу члана 58. став 1. тачка 
14. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст) и члана 5. Уговора о са-

радњи на реализацији "Пројекта доделе 
помоћи намењене побољшању услова 
становања интерно расељеним лицима 
док су расељеништву, обезбеђивањем 
домаћинства са окућницом", председник 
Општине Бачка Паланка, дана 4. априла 
2014. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању и именовању 

председника, заменика 
председника и чланова   Комисије 

за доделу помоћи намењене 
побољшању услова становања 

интерно расељеним лицима док су 
у расељеништву, обезбеђивањем 

домаћинства са окућницом

I

Образује се Комисија  за доделу 
помоћи намењене побољшању услова 
становања интерно расељеним лицима 
док су у расељеништву, обезбеђивањем 
домаћинства са окућницом ( у даљем 
тексту: Комисија).

Комисија усваја правилник којим 
ће уредити услове, критеријуме, начин 
рада и поступак за избор корисника.

Мандат Комисије траје до за-
вршетка реализције «Пројекта доделе 
помоћи намењене побољшању услова 
становања интерно расељеним лицима 
док су у расељеништву, обезбеђивањем 
домаћинства са окућницом" .

II

У Комисију се именују:

 - ЛУКА СТАНИЋ, за 
председника

 - МАРИЈА КОЛАРОВ, за 
заменика председника
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 - МИЛКИЦА ПЕТРЖЉАН,  за 
члана

 - АНА ЂУНОВИЋ, за члана -  
представник Комесеријата за 
избеглице и миграције

 - ЉИЉАНА РАКИЋ, за члана - 
представник Комесеријата за 
избеглице и  миграције

 - ИВАНА АНИЋ ЋУРКО, за 
заменика члана -представника 
Комесеријата за  избеглице и 
миграције

III

Стручне и административне 
послове за потребе Комисије обављаће 
Општинска управа Општине Бачка 
Паланка.

IV

Комисија ће у свом раду користи-
ти печат председника Општине.

V

Овим Решењем престаје да 
важи Решење бр. I-020-2/2013-74 од 21. 
новембра 2013. године («Службени лист 
Општине Бачка Паланка» бр. 38/2013).

VI

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2014-29
04. aприл 2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА       

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.
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