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98
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 20. седници, одржаној
дана 20. маја 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку функције члана
Општинског већа Општине
Бачка Паланка
I
Констатује се да ЈОВАНУ ПАНТЕЛИЋУ, дипломираном економисти из
Бачке Паланке, престаје функција члана
Општинског већа Општине Бачка Паланка, због подношења оставке.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-67/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

99
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 20. седници, одржаној 20.
маја 2014. године, тајним гласањем, донела је

РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа
Општине Бачка Паланка
I
ИВАН ПЕТРОВИЋ, економиста из Бачке Паланке, бира се за члана
Општинског већа Општине Бачка Паланка.
Мандат члана Општинског већа
Општине Бачка Паланка из става 1. овог
решења траје до истека мандата сазива
Скупштине општине Бачка Паланка изабраног на локалним изборима 06. маја
2012. године.
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II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-68/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

100
На основу члана 96. и 97. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС), члана 11. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр. 5/2010, 19/2010,
28/2010, 23/2011 и 32/2013) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени
лист Општине Бачка Паланка" 24/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 20. седници, одржаној 20. маја 2014. године, доноси

ПРОГРАМ
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у
Општини Бачка Паланка за 2014.годину
Члан 1.
Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка ("Службени
лист Општине Бачка Паланка" бр.16/2011 и бр. 22/2012) - локалитет блок 104, КО Бачка
Паланка-град.
број листа непокретности
(поседовни лист или извод из
земљишних књига)

број
парцеле

површина
парцеле
/м2/

уређеност
грађевинског
земљишта

намена
парцеле

3845

7306/1

3065

уређено

радна
површина

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује непосредном погодбом
у складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије",
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС) и Одлуком о грађевинском земљишту (
"Службени лист Општине Бачка Паланка" 5/2010, 19/2010, 28/2010, 23/2011 и 32/2013) у
поступку легализације изграђених објеката.
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Члан 2.
Назив планског документа: План генералне регулације Обровац ("Службени лист
Општине Бачка Паланка" бр.21/2010) - локалитет блок 12, КО Обровац.
број листа непокретности
(поседовни лист или извод из
земљишних књига)
128

број
парцеле
345

површина
парцеле
/м2/
19919

уређеност
грађевинског
земљишта
неуређено

намена
парцеле
ретензија

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се даје у закуп на период до 40 година.
Члан 3.
Назив планског документа: План генералне регулације насеља Челарево ("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр.15/2007) - локалитет блок 20, КО Челарево.
број листа непокретности
површина
уређеност
број
намена
(поседовни лист или извод из
парцеле
грађевинског
парцеле
парцеле
земљишних књига)
/м2/
земљишта
2880
2818/18
371
неуређено
радна зона
2880
2818/19
1729
неуређено
радна зона
Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује ради изградње објеката
утврђених планским документом.
Члан 4.
Назив планског документа: План генералне регулације насеља Пивнице ("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр.36/2012) - локалитет блок 13, КО Пивнице.
број листа непокретности
површина
уређеност
број
намена
(поседовни лист или извод из
парцеле
грађевинског
парцеле
парцеле
земљишних књига)
/м2/
земљишта
3898
1908
6045
неуређено
ретензија
Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се даје у закуп на период до 40 година.
Члан 5.
Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом ради изградње као и цена земљишта које се отуђује
непосредном погодбом у складу са Законом утрврђује се у висини тржишне вредности
грађевинске парцеле увећане за износ средстава уложених у припрему земљишта.
Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује организација овлашћена за
процену непокретности за сваку грађевинску парцелу која се отуђује, односно даје у
закуп.
Почетни износ закупнине одређује се као 1,5 % почетне вредности за отуђење
грађевинског земљишта за сваку годину трајања закупа.
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Највећа цена или највиши износ
закупнине за грaђевинско земљиште не
може се накнадно умањивати.
Члан 6.
По захтеву заинтересованог лица,
уколико су испуњени услови прописани Законом о планирању и изградњи
и Одлуком о грађевинском земљишту,
грађевинско земљиште у јавној својини
Општине Бачка Паланка, отуђује се путем непосредне погодбе у случајевима
прописаним чланом 96. став 9. Закона.
Члан 7.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
БРОЈ:II-463-37/2014
20. мај 2014. године			
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

101
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2011 и
88/2013) и члана 37. тачка 22-32. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013 – пречишћен текст) Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 20. седници, одржаној дана 20. маја 2014. године, донела је
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ОДЛУКУ
о прибављању и располагању
стварима у јавној својини
Општине Бачка Паланка
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се поступак прибављања ствари у јавну својину Општине Бачка Паланка (у даљем
тексту: јавна својина Општине), као и
располагање стварима у јавној својини
Општине.
Ствари у јавној својини Општине
чине покретне и непокретне ствари, као
и друга имовинска права, у складу са законом.
Члан 2.
Непокретности на које се односе
одредбе ове Одлуке су:
-- службене зраде и пословне просторије (зграде, делови зграда и просторије које
су изграђене у јавној својини
Општине, купљене и на други начин прибављене у јавну
својину Општине),
-- стамбене зграде, станови, гараже и пословни простор у
стамбеним зградама, који су
изградњом, куповином или
на други начин прибављени у
јавну својину Општине.
Члан 3.
Под прибављањем ствари у јавну
својину Општине, у смислу ове Одлуке, подразумева се прибављање ствари
по тржишној вредности, као и размена,
изградња и прибављање непокретности
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бестеретним правним послом (наслеђе,
поклон или једнострана изјава воље).
Право коришћења ствари у јавној
својини Општине, у смислу ове Одлуке, обухвата право држања ствари, коришћења исте у складу са природом и
наменом ствари, давање у закуп и управљање истом.
Под управљањем стварима у јавној својини Општине, у смислу ове Одлуке подразумева се одржавање, обнављање, унапређивање истих, као и извршавање законских и других обавеза у
вези са тим стварима.
Под располагањем стварима у јавној својини Општине, у смислу ове Одлуке, подразумева се:
1. давање ствари на коришћење;
2. давање ствари у закуп;
3. пренос права јавне својине на
другог носиоца јавне својине,
са накнадом или без накнаде,
укључујући и размену;
4. отуђење ствари;
5. заснивање хипотеке на непокретностима;
6. улагање у капитал;
7. залагање покретне ствари.
Под отуђењем непокретности,
подразумева се и одлучивање о расходовању и рушењу објекта, осим у случају
када рушење наложи надлежни орган
због тога што објекат склон паду угрожава безбедност, односно када надлежни
орган наложи рушење објекта изграђеног супротно прописима о планирању и
изградњи.
Располагање непокретностима из
члана 2. ове Одлуке врши се у складу са
Законом о јавној својини (у даљем тексту: Закон), као и подзаконским актима
донетим на основу овог Закона.
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Члан 4.
Носиоци права коришћења непокретности у јавној својини Општине
су: јавна предузећа, месне заједнице, установе, друштва капитала, као и други
органи и организације чији је оснивач
Општина Бачка Паланка, а који се сматрају корисницима непокретности у јавној својини Општине, у смислу Закона.
Члан 5.
Прибављање непокретности у
јавну својину Општине, односно отуђење
непокретности из јавне својине, врши се
у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно
непосредном погодбом, као и продајом
испод тржишне цене, односно без накнаде, под условима утврђеним Законом
и Уредбом о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (у
даљем тексту: Уредба).
Почетна цена прибављања, односно отуђења непокретности у јавној
својини Општине, утврђује се у висини процењене тржишне вредности непокретности од стране надлежног пореског органа или другог надлежног органа.
Члан 6.
Припрему нацрта аката, нацрта
уговора као и обављање стручних послова неопходних за спровођење ове Одлуке
обавља Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка –
Служба за имовинско-правне и стамбене
послове (у даљем тексту: Служба).
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II ПРИБАВЉАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ И
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ
ПОНУДА
Члан 7.
Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно
о отуђењу непокретности из јавне својине Општине доноси Скупштина општине Бачка Паланка.
Нацрт Одлуке израђује Служба, на основу иницијативе Председника
општине.
Предлог одлуке из става 1. овог
члана, са елементима огласа за јавно
надметање или прикупљање писмених
понуда утврђује Општинско веће.
Члан 8.
Скупштина општине Бачка Паланка ће формирати Комисију за прибављање и располагање непокретностима
у јавној својини Општине Бачка Паланка (у даљем тексту: Комисија), која ће
објавити оглас за спровођење поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда за прибављање, односно
отуђење непокретности из јавне својине
Општине.
Комисија се именује на период
од четири године, има пет чланова и то:
председника и четири члана.
Текст огласа за јавно надметање
или прикупљање писмених понуда израђује Служба.
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Члан 9.
Оглас за јавно надметање, односно прикупљање писмених понуда
за прибављање непокретности у јавну
својину Општине садржи:
-- назив органа за чије се потребе непокретност прибавља у
јавну својину Општине (назив
купца);
-- ближе податке о начину прибављања непокретности у
јавну својину Општине (јавно
надметање или прикупљање
писмених понуда);
-- карактеристике непокретности која се прибавља у јавну
својину Општине;
-- ближе услове за прибављање
непокретности у јавну својину Општине (у погледу рокова
плаћања, дана увођења у посед
и сл.);
-- обавезу подносиоца пријаве за
учествовање у поступку јавног
надметања (у даљем тексту:
пријава), односно понуде за
учествовање у поступку прикупљања писмених понуда (у
даљем тексту: понуда), да уз
пријаву, односно понуду, достави оригинал листа непокретности, издатог од стране надлежног органа;
-- обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву, оверену пред надлежним
судом, да на истој не постоје
права трећих лица, да није
оптерећена теретима, да није
под спором, нити под забраном
располагања, да није предмет теретног или бестеретног
правног посла, нити уговора
о доживотном издржавању и
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да не постоје друге сметње за
пренос права својине, као и
изјаву да, уколико се утврди да
на непокретности која се нуди
постоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да
купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за
евентуалне правне недостатке;
-- обавезу подносиоца пријаве,
односно понуде, да уз пријаву,
односно понуду, достави доказ
да су измирени сви трошкови коришћења непокретности
која се нуди (утрошена електрична енергија, комуналије,
порез на имовину и друго);
-- критеријум за избор најповољнијег понуђача; обавезан садржај пријаве, односно понуде и
исправе које је потребно доставити уз пријаву, односно
понуду: подаци о подносиоцу
пријаве (за физичка лица: име
и презиме, адреса, број личне
карте, једниствени матични
број грађана; за предузетника:
извод из регистра надлежног
органа, име и презиме, адреса,
број личне карте, једниствени
матични број грађана, назив
радње, матични број и потврда
о пореском идентификационом
броју; за правна лица: назив и
седиште, извод из регистра
надлежног органа и потврда о
пореском идентификационом
броју), као и специјално и судски оверено пуномоћје за заступање уколико подносиоца
пријаве, односно понуде заступа пуномоћник;
-- адресу за достављање пријаве,
односно понуде;
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-- рок за подношење пријаве, односно понуде;
-- место и време одржавања
јавног надметања, односно отварања понуда;
-- обавештење да подносиоци
неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да учествују
у поступку јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда, те да ће исте бити
одбачене;
-- друге елементе битне за предмет привбављања непокретности.
Члан 10.
Оглас за јавно надметање, односно прикупљање писмених понуда за
отуђење непокретности из јавне својине
општине садржи:
-- назив органа и корисника непокретности која се отуђује из
јавне својине Општине (назив
продавца);
-- ближе податке о начину
отуђења непокретности из
јавне својине Општине (јавно
надметање или прикупљање
писмених понуда);
-- опис
непокретности
која
се отуђује из јавне својине
Општине;
-- почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне
својине Општине;
-- рокове плаћања;
-- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
-- висину и начин полагања депозита;
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-- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на
јавном надметању, односно у
поступку прикупљања писмених понуда;
-- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је
потребно доставити уз пријаву, односно понуду: подаци о
подносиоцу пријаве (за физичка лица: име и презиме, адреса,
број личне карте, једниствени
матични број грађана; за предузетника: извод из регистра
надлежног органа, име и презиме, адреса, број личне карте, једниствени матични број
грађана, назив радње, матични број и потврда о пореском
идентификационом броју; за
правна лица: назив и седиште,
извод из регистра надлежног
органа и потврда о пореском
идентификационом броју), као
и специјално и судски оверено пуномоћје за заступање
уколико подносиоца пријаве,
односно понуде заступа пуномоћник;
-- адресу за достављање пријаве,
односно понуде;
-- место и време увида у документацију (акти о власништву
и измиреним трошковима коришћења непокретности) у
вези са непокретности која
се отуђује из јавне својине
Општине;
-- рок за подношење пријаве, односно понуде;
-- место и време одржавања
јавног надметања, односно отварања писмених понуда;
-- обавештење да подносиоци
неблаговремене, односно не-

26. мај 2014. године

потпуне пријаве, односно понуде неће моћи да учествују
у поступку јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда, те да ће исте бити
одбачене;
-- друге елементе битне за предмет отуђења непокретности.
У поступку прикупљања писмених понуда, у пријави се обавезно наводи износ који се нуди за предметну непокретност.
Члан 11.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда ради
прибављања, односно отуђења непокретности у јавној својине Општине, спроводи
Комисија из члана 8. ове Одлуке.
О току поступка јавног надметања, односно отварања приспелих понуда Комисија води записник.
Записник из претходног става
овог члана, са предлогом за избор најповољнијег понуђача Комисија доставља
Служби, која израђује нацрт решења о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 12.
Решење о избору најповољнијег
понуђача, након спроведеног поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда за прибављање, односно
отуђење непокретности из јавне својине
Општине, доноси Скупштина општине
Бачка Паланка на предлог Општинског
већа.
Решење Скупштине општине Бачка Паланка је коначно.
Члан 13.
Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно
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отуђењу непокретности из јавне својине,
закључује Председник општине, на основу правоснажног решења из члана 12. ове
Одлуке, а након прибављеног мишљења
Општинског јавног правобраниоца.
Нацрт уговора из става 1. овог
члана, израђује Служба.
Примерак закљученог уговора из
става 1. овог члана, доставља се Општинском јавном правобраниоцу, у року од 15
дана од дана закључења уговора, ради
спровођења поступка укњижбе права
својине.
Примерак закљученог уговора из
става 1. овог члана доставља се Одељењу
за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка, као надлежном органу, ради увођења непокретности у евиденцију непокретности у јавној својини
Општине Бачка Паланка, сходно одредбама Закона.
III ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 14.
Прибављање непокретности у
јавну својину Општине и отуђење непокретности из јавне својине Општине
путем непосредне погодбе, као и отуђење
непокретности из јавне својине Општине
испод тржишне цене, односно без накнаде, врши се у случајевима и под условима предвиђеним Законом и Уредбом.
Непокретности се могу прибавити у јавну својину Општине непосредном погодбом, али не изнад, од стране
надлежног пореског органа процењене
тржишне вредности непокретности, ако
у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева:
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1. случај када непокретност која
се прибавља у јавну својину
Општине по својим карактеристикама једина одговара
потребама Општине (власника, корисника, односно носиоца права коришћења), с тим
да предлог акта, односно акт о
оваквом располагању садржи
образложење разлога оправданости и целисходности прибављања са аспекта остварења
интереса Општине и разлоге
због којих се прибављање не
би могло реализовати јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених понуда;
2. случај када се ради о међусобном располагању између
Општине и других носилаца
права јавне својине;
3. случај прибављања непокретности у јавну својину Општине путем размене, ако је та размена у интересу Општине, уз
испуњење свих услова из члана 30. Закона, односно услова
из члана 4. Уредбе;
Непокретности у јавној својини
Општине могу се отуђити из јавне својине Општине непосредном погодбом,
али не испод, од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају
то представља једино могуће решење, уз
посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем писмених понуда.
Непокретности се могу отуђити из
јавне својине Општине и испод тржишне
цене, односно без накнаде, у складу са
чланом 5. Уредбе.
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Члан 15.

Члан 16.

Одлуку о прибављању, односно о
отуђењу непокретности из јавне својине
Општине непосредном погодбом, доноси
Скупштина општине Бачка Паланка.

Одредбе члана 13. ове Одлуке,
којима се утврђује обавеза прибављања
мишљења Општинског јавног правобраниоца пре закључивања уговора, као и
обавеза достављања закљученог уговора, сходно се примењују и у случајевима
прибављања и отуђења непокретности у
јавној својини Општине непосредном погодбом и отуђењем испод тржишне цене,
односно без накнаде.

Одлука из става 1. овог члана,
сходно Уредби, мора да садржи образложење разлога који оправдавају сваки од
наведених начина располагања непокретностима у јавној својини Општине.
Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине,
односно отуђењу непокретности из јавне
својине Општине путем непосредне погодбе, утврђује Општинско веће, а нацрт
одлуке израђује Служба, на иницијативу
Председника општине.
Након доношења одлуке из става
1. овог члана, Комисија за прибављање
и располагање непокретностима у јавној
својини Општине Бачка Паланка спроводи поступак непосредне погодбе.
Након спровођења поступка, Комисија доставља записник Служби, која
припрема нацрт решења.
Решење, по предлогу Општинског
већа, доноси Скупштина општине.

IV ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ
Члан 17.
Поступак прибављања покретних
ствари у јавну својину Општине,
односно отуђење покретних ствари из
јавне својине Општине, врши се у складу
са Законом о јавним набавкама, Законом
о јавној својини и подзаконским актима.
V НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ
У ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА
ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Решење из става 6. овог члана је
коначно.

Члан 18.

Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно
отуђењу непокретности из јавне својине Општине путем непосредне погодбе,
закључује Председник општине, на основу правоснажног решења, а након прибављеног мишљења Општинског јавног
правобраниоца.

Оглас за јавно надметање, односно
за достављање писмених понуда, који је
предмет ове Одлуке, објављује се у средствима јавног информисања (локланим
недељним новинама, односно дневним
листовима који се дистрибуирају на територији целе Републике Србије, електронским путем и друго).

На поступак отуђења непокретности у јавној својини Општине испод
тржишне цене, односно без накнаде,
примењиваће се одредбе овог члана.

Члан 19.
Рок за подношење пријава за јавно надметање, односно достављање писмених понуда не може бити краћи од 30
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дана од дана јавног оглашавања у штампаним медијима.
Пријава, односно понуда, подноси се Комисији у затвореној коверти, са
јасном назнаком на коју се напокретност
односи.
На полеђини коверте наводи се
назив подносиоца пријаве, односно понуде, са адресом и контакт телефоном.
Пријава, односно понуда, поднета
у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се непокретност односи, сматраће се неуредном, односно непотпуном и као таква ће бити одбачена.
Неблаговремене или непотпуне
пријаве, односно понуде, се одбацују, а
подносиоци истих не могу учествовати у
поступку јавног надметања, односно отварања понуда.
Пријава, односно понуда, је неблаговремена ако је поднета по истеку рока
означеног у огласу.
Пријава, односно понуда, се сматра непотпуном ако нема прописану обавезну садржину, ако нису приложене све
тражене исправе, односно ако не садржи
све податке и доказе предвиђене огласом
или су подаци дати супротно огласу.
Члан 20.
Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија прво проверава
идентитет подносилаца уредних пријава, односно понуда, или њихових овлашћених заступника, утврђује ко је све
од подносилаца пријава, односно понуда, стекао статус учесника, те утврђује
листу учесника јавног надметања, односно отварања понуда.
Председник Комисије објављује
почетак јавног надметања и наводи непокретност која је предмет јавног надметања, почетни износ, као и лицитациони
корак.
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Потом, председник Комисије пита
да ли има заинтересованих учесника за
непокретност која је предмет јавног надметања и ко нуди почетни износ.
Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди
већи износ. Поступак се понавља све
док има учесника јавног надметања који
нуде већи износ.
Када на трећи позив председника
Комисије нико од присутних учесника
не понуди већи износ од последње дате
понуде, Комисија записнички констатује која је најповољнија понуда и председник Комисије потом објављује да је
надметање за предметну непокретност
завршено.
Председник Комисије ће објавити да је јавно надметање завршено за
предметну непокретност и када, после
његовог трећег позива на надметање,
нико од присутних учесника не понуди
ни почетни износ.
По објављивању завршетка јавног
надметања не могу се поднети накнадне
понуде.
Одредбе овог члана сходно се
примењују и на поступак отварања писмених понуда.
Члан 21.
О току поступка јавног надметања, односно отварања понуда, Комисија води записник у који се обавезно
уносе следећи подаци:
1. дан и час отпочињања јавног
надметања, односно отварања
понуда;
2. састав Комисије;
3. број пријављених учесника и
њихови подаци;
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4. почетни износ закупнине - за
сваку предметну непокретност
посебно;
5. листа учесника - са понуђеним
износом закупнине;
6. време завршетка поступка
јавног надметања, односно отварања понуда;
7. остали подаци од значаја за
рад Комисије и ток поступка
јавног надметања, односно отварања понуда;
8. констатација о најповољнијем
понуђачу;
9. други подаци везани за поступак.
Записник потписују председник и
чланови Комисије.
Члан 22.
Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда ће
се спровести и у случају да пристигне
најмање једна благовремена и потпуна
пријава, односно понуда на основу које
се подносилац региструје и проглашава
купцем, односно понуђачем, ако прихвати почетну цену по којој се непокретност
отуђује, с тим да уколико не прихвати
почетну цену, губи право на враћање депозита.
Учесник који понуди најповољнији износ потписује изјаву о висини
понуђене цене. Уколико не закључи уговор, односно не уплати уговорену цену
у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.
Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених
понуда, који нису изабарани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај
депозита у року утврђеном огласом.

26. мај 2014. године

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта регулисан
је посебном одлуком, у складу са Законом који регулише ову материју.
Поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини Општине
регулисан је посебном одлуком у складу
са Законом.
Члан 24.
На питања у области прибављања
и располагања стварима у јавној својини
Општине која нису уређења овом Одлуком примењиваће се непосредно одредбе
Закона, Уредбе и других важећих прописа.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -463-38/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 46. и члана 48.
став 8. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009 - исправка,
64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС
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и 98/2013-Одлука УС) у даљем тексту Закон, члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010) и члана 37. Статута Oпштине Бачка Паланка („Службени лист Oпштине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на
својој 20. седници, одржаној дана 20. маја
2014. године, доноси
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ма у блоку број 1 и дефинисање његове изградње правилима уређења и грађења.
Члан 3.
Опис прелиминарне
грађевинског подручја:

границе

Прелиминарни обухват дефинисан је грађевинским подручјем важећег
Плана генералне регулације насеља Челарево („Службени лист општине Бачка
Паланка“, broj 15/2007).

ОДЛУКУ
о изменама Плана генералне
регулације насеља Челарево

У графичком прилогу дат је прелиминарни обухват у оквиру кога су дефинисана подручја на којима ће се вршити измене описане у члану 2. ове Oдлуке.

Члан 1.

Коначна граница обухвата биће
дефинисана у фази израде нацрта Плана.

Приступа се изради Измена Плана
генералне регулације насеља Челарево
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 15/2007), у даљем тексту: План.
Члан 2.
Циљ израде измена Плана је:
-- измена намене блока 7 из теретног терминала и комуналних садржаја у радну зону
-- укидање прописане обавезе
израде ПДР у блоковима број
6и7
-- укидање јавних површина планираних у делу блока 20 ради
формирања комплекса ДОО
"Беочиб" као јединствене целине,
-- измена намене у делу блока
број 4 (ТК „Дунав"), односно
укидање радне зоне и пренамена у централне садржаје
-- укидање планиране локације
за изградњу православног хра-

Укупна површина прелиминарног
обухвата плана износи 334,76 ha.
Члан 4.
У складу са одредбом члана 48.
став 8. Закона о планирању и изградњи,
а по прибављеном мишљењу Комисије
за планове Скупштине општине Бачка
Паланка број: II-06-2-98/2013-28 од 14.
10. 2013. године, с обзиром да се ради о
мањим изменама и допунама планског
документа, неће се радити Концепт Плана, него ће се одмах приступити изради
Нацрта Плана.
Члан 5.
Рок за израду Нацрта измена Плана је 90 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке. Носилац израде планског документа је надлежни орган – Одељење за
урбанизам и грађевинарство Општинске
управе Општине Бачка Паланка.
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Члан 6.
Израда измена Плана уступа се ЈП
„Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка“, Трг братства и јединства 36,
Бачка Паланка.
Средства за израду Плана обезбеђена су у буџету Општине Бачка Паланка за 2014. годину.
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја Плана на животну средину, које је донело Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе
Општине Бачка Паланка, број IV-05-5012-5/2013, дана 04. 09. 2013. године.
Члан 8.

26. мај 2014. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
БРОЈ:II-35-32/2014
20. мај 2014. године			
БАЧКА ПАЛАНКА			
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
На основу члана 9. 3. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину (''Службени гласник РС'', број
135/04 и 88/2010) и члана 13. Одлуке о
организацији Општинске управе (''Службени лист Општине Бачка Паланка'' број
2/2009 и 19/2010), Општинска управа
Општине Бачка Паланка, Одељење за
урбанизам и грађевинарство д о н о с и

РЕШЕЊЕ

Пре подношења измена Плана
органу надлежном за његово доношење, нацрт Плана подлежe стручној контроли коју врши Комисија за планове
Скупштине општине Бачка Паланка и
излаже се на јавни увид.

Није потребно приступити изради
стратешке процене утицаја на животну
средину за Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Челарево са
законом.

Излагање нацрта измена планског
документа на јавни увид оглашава се
у дневном и локалном листу и траје 30
дана од дана оглашавања.

Образложење

Нацрт Измене Плана биће изложен на јавни увид у просторијама Месне
заједнице Челарево, у згради Општине
Бачка Паланка, Улица краља Петра I
број 16 у Бачкој Паланци и на интернет
презентацији Општине Бачка Паланка
www.backapalanka.rs.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.

Након увида у достављену документацију и планове вишег хијерархијског нивоа, утврђено је да је подручје
обухваћено Планом удаљено од заштићених природних добара те да План не
доноси битније промене у односу на важећи План генералне регулације насеља
Челарево („Сл. лист ОБП“ 15/08) и не доноси садржаје који би могли битније да
утичу на животну средину.
С обзиром да је Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Бачка Паланка орган надлежан и за
послове заштите животне средине, није
тражено посебно мишљење о потреби
приступања изради Извештаја о стратешкој процени утицаја.
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Критеријуми којима се водио овај
орган приликом одлучивања су садржани у прилогу 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(''Службени гласник РС'', број 135/04 и
88/2010), а односе се на карактеристике
Плана као и на карактеристике могућег
утицаја.
Поука о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба
Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16,
Нови Сад, у року од 15 дана од дана доношења решења, непосредно или преко
овог органа.
Жалба је таксирана са 370.00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број
840-742221843-57, модел 97, позив на број
65-205.
Руководилац
Одељења за урбанизам
и грађевинарство,
Марија Коларов,с.р.
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На основу члана 32. тачка 6. и члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/2007) и члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка
( „Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 20. седници, одржаној дана 20.
маја 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о
утврђивању назива две нове улице
у Челареву
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању назива две
нове улице у Челареву ( „Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 4/2007), у
члану 1. став 2. мења се и гласи:
„Назив нових улица из става 1.
овог члана гласи: „Улица Петра Кочића“,
која се налази на катастарској парцели
број 1371/8 к.о. Челарево и „Улица Лазе
Костића“, која се налази на катастарским
парцелама број 1371/7 и 1371/57 к.о. Челарево.“
Члан 2.
За спровођење ове одлуке задужује се Републички геодетски завод –
Служба за катастар непокретности Бачка
Паланка и Месна заједница „Челарево“,
Челарево.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-015-3/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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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 20. седници, одржаној 20. маја
2014. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду
Општинске управе Општине
Бачка Паланка за 2013. годину
I
Прихвата се Извештај o раду
Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2013. годину, који је сачинила
Општинска управа Општине Бачка Паланка, под бројем: IV-052-1/2014 од 24.
априла 2014.године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-052-3/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 			
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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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 20. седници, одржаној 20. маја
2014. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја
о раду Општинског јавног
правобранилаштва Општине
Бачка Паланка за 2013. годину

26. мај 2014. године

ланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 20. седници, одржаној 20. маја
2014. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду и
финансијском пословању Јавног
информативног предузећа „Радио и
телевизија Бачка Паланка“ Бачка
Паланка за 2013. годину
I

Прихвата се Извештај o раду
Општинског јавног правобранилаштва
Општине Бачка Паланка за 2013. годину,
који је сачинило Општинско јавно правобранилаштво, под бројем: ЈП. 68/14 од
19. марта 2014.године.

Прихвата се Извештај o раду и
финансијском пословању Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2013.
годину, који је усвојио Надзорни одбор
Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка
Паланка, на својој 8. седници, одржаној
дана 14. марта 2014. године, Одлуком
број: 17/2014.

II

II

Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-052-4/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 			

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-642-2/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 			

I

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Па-

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Па-
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ланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 20. седници, одржаној 20. маја
2014. године, донела је

ланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 20. седници, одржаној 20. маја
2014. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду
Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу Општине Бачка
Паланка“ Бачка Паланка за 2013.
годину

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду и
финансијског извештаја Народне
библиотеке „Вељко Петровић“
Бачка Паланка за 2013. годину

I
Прихвата се Извештај o раду
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка
за 2013. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка, на својој 17. седници, одржаној дана 24. марта 2014. године, Одлуком број: 06-142/1-14.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

I
Прихвата се Извештај o раду и
финансијски извештај Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка
за 2013. годину, које су усвојили Управни одбор Народне библиотеке „Вељко
Петровић“ Бачка Паланка, Одлуком
број: 256/031 од 24. фебруара 2014. године и Одлуком број 250/031 од 24.
фебруара 2014. године и Надзорни одбор
Народне библиотеке „Вељко Петровић“
Бачка Паланка, Одлуком број 582/031 од
27. фебруара 2014. године.
II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-31/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 			
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

108
На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Па-

Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-630-2/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 			
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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109
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 20. седници, одржаној 20. маја
2014. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду
и Финансијског извештаја АД
„Пословно-производни центар
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за
2013. годину
I
Прихвата се Извештај o раду АД
„Пословно-производни центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2013. годину,
који су усвојили Скупштина акционара
АД „Пословно-производни центар Бачка
Паланка“ Бачка Паланка, на седници одржаној дана 17. априла 2014. године, Одлуком број С-3-09/14 и Одбор директора, на
седници одржаној дана 03. фебруара 2014.
године, Одлуком број ОД-12/12.
Прихвата се Финансијски извештај АД „Пословно-производни центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка за
2013. годину, који су усвојили Скупштина акционара АД „Пословно-производни
центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка,
на седници одржаној дана 17. априла
2014. године, Одлуком број С-3-08/14 и
Одбор директора, на седници одржаној
дана 03. фебруара 2014. године, Одлуком
број ОД-11/12.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

26. мај 2014. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-023-5/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 			
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

110
На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст)
и члана 14. став 2. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и
29/2011), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 20. седници, одржаној 20.
маја 2014. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихаватању Извештаја o
пословању Месне заједнице „Нова
Гајдобра“ Нова Гајдобра за 2013.
годину
I
Прихвата се Извештај o пословању
Месне заједнице „Нова Гајдобра“ Нова
Гајдобра за 2013. годину, који је усвојио
Савет Месне заједнице „Нова Гајдобра“
Нова Гајдобра, на својој 8. седници, одржаној дана 30. јануара 2014. године, Одлуком број:15/2014-3.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

26. мај 2014. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-9/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-11/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

112

111
На основу члана 50 став 2. Закона
о јавним предузећима ( „Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012 ) и
члана 37. тачка 20. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 20. седници, одржаној
дана 20. маја 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
ребаланс Програма пословања
Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка
за 2014. годину
I
Даје се сагласност на ребаланс
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка
Паланка за 2014. годину, који је донео
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка
на својој 20. седници, одржаној дана 16.
маја 2014. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

На основу члана 60. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 и 44/2014-др. закон), члана 29.
став 1. алинеја 1. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу Општине Бачка Паланка“
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 7/2013, 16/2013
и 7/2014) 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 20. седници, одржаној дана 20. маја 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута
Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу Општине Бачка
Паланка“ Бачка Паланка за 2014.
годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине
Бачка Паланка“ Бачка Паланка, коју је
донео Надзорни одбор Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка“ Бачка Паланка на својој 18. се-
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дници, одржаној дана 07. маја 2014. године, број 06-220/1-14.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-110-10/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

113
На основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007,
34/2010 – Одлука Уставног суда и
54/2011), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 20. седници, одржаној
дана 20. маја 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
и заменика члана Општинске
изборне комисије Општине
Бачка Паланка
I
Разрешава се, ЗОРАН КРАЉ, дужности члана Општинске изборне комисије Општине Бачка Паланка, именован на
предлог Одборничке групе Демократска
странка Србије.
Разрешава се, БОРИС КОРДИЋ,
дужности заменика члана Општинске изборне комисије Општине Бачка Паланка,
именован на предлог Одборничке групе
Демократска странка Србије.

26. мај 2014. године

II
Именује се, ЂОРЂЕ ПОЈУЖИНА,
за члана Општинске изборне комисије Општине Бачка Паланка, на предлог
Одборничке групе Демократска странка
Србије.
Именује се, НЕБОЈША МИЛИДРАГОВИЋ, за заменика члана Општинске изборне комисије Општине Бачка
Паланка, на предлог Одборничке групе
Демократска Странка Србије.
III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења је члан 14. Закона о локалним
изборима ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 34/2010 -Одлука Уставног суда и 54/2011).
Закон утврђује надлежност одборничких група као овлашћених предлагача у поступку именовања сталног састава изборне комисије јединице локалне
самоуправе, као и у погледу заступљености одборничких група у сталном
саставу изборне комисије.
Чланом 13. став 3. Закона је
утврђено да ниједна политичка странка
или страначка коалиција не могу имати више од половине чланова у сталном
саставу органа за спровођење избора.
Како је Скупштини општине Бачка
Паланка дана 25. априла 2014. године,
Одборничка група Демократске странке
Србије доставила предлог да се за члана Општинске изборне комисије уместо
Краљ Зорана, именује, Ђорђе Појужина, а уместо заменика члана Општинске
изборне комисије, Кордић Бориса, име-

26. мај 2014. године
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нује Небојша Милидраговић, Комисија
за кадровска, административна питања
и радне односе је утврдила Предлог решења о разрешењу и именовању члана
и заменика члана Општинске изборне комисије Бачка Паланка и предлаже
Скупштини општине да донесе решење
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Управном суду у Београду у року
од 24 часа од дана доношења решења
Скупштине општине Бачка Паланка.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-62/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

114
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 20. седници, одржаној
дана 20. маја 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
председника и чланова Комисије
за планове Скупштине општине
Бачка Паланка
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I
Разрешава се ИГОР ЛАТКОВИЋ, дипл. инжењер архитектуре, дужности председника Комисије за планове
Скупштине општине Бачка Паланка.
Разрешава се МИЛАН ШКРБИЋ, дипл. инжењер грађевинарства,
дужности члана Комисије за планове
Скупштине општине Бачка Паланка.
Разрешава се РАДОСЛАВ КАРАНОВИЋ, дипл. инжењер архитектуре,
дужности члана Комисије за планове
Скупштине општине Бачка Паланка.
Разрешава се СОЊА РАДОВИЋ
МАРИЋ, дипл. грађевински инжењер,
дужности члана Комисије за планове
Скупштине општине Бачка Паланка.
II
Именује се МАРИЈА КОЛАРОВ,
дипл. инжењер архитектуре, за председника Комисије за планове Скупштине
општине Бачка Паланка.
Именује се ТАМАРА КОВАЧЕВИЋ, мастер инжењер архитектуре, за
члана Комисије за планове Скупштине
општине Бачка Паланка.
Именује се МИЛКИЦА ПЕТРЖЉАН, дипл. гражевински инжењер, за
члана Комисије за планове Скупштине
општине Бачка Паланка.
Именује се МИРОСЛАВ БАЈАЦ,
дипл. инжењер архитектуре, за члана
Комисије за планове Скупштине општине Бачка Паланка
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-65/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

115
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 20. седници, одржаној дана 20.
маја 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланa
Управног одбора Предшколске
установе "Младост"
Бачка Паланка
I
Разрешава се, ЖЕЉКА ЋУЋУЗ,
дужности члана Управног одбора
Предшколске установе "Младост" Бачка
Паланка, изабрана из реда представника
јединице локалне самоуправе, због подношења оставке.
II
Именује се, ВЕСНА ВУЧИЋ, за
члана Управног одбора Предшколске

26. мај 2014. године

установе "Младост" Бачка Паланка, из
реда представника јединице локалне самоуправе.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-66/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

116
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(”Службени гласник Републике Србије”
, број 72/09 и 52/201, 55/2013) и члана 38.
тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 20. седници, одржаној дана 20. маја
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Техничке школе
"9 мај“ у Бачкој Паланци
I
Разрешава се БИЉАНА ИВИЋ,
дужности члана Школског одбора
Техничке школе "9 мај“ у Бачкој Паланци, изабрана из реда представника локалне самоуправе.

26. мај 2014. године
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II

II

Именује се ГОЈКО ТРКУЉА , за
члана Школског одбора Техничке школе
"9 мај“ у Бачкој Паланци, из реда представника локалне самоуправе.

Именује се БРАНИСЛАВА ЂУКИЋ, за члана Школског одбора ОШ
"Жарко Зрењанин“ у Обровцу, из реда
представника локалне самоуправе.

III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка."
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II – 119-63/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка."
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -119-64/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

117
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања
(”Службени гласник Републике Србије”
, број 72/09 и 52/201, 55/2013) и члана 38.
тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 20. седници, одржаној дана 20. маја
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора ОШ "Жарко
Зрењанин“ у Обровцу
I
Разрешава се СТОЈАН ТЕМЕРИНАЦ, дужности члана Школског одбора ОШ "Жарко Зрењанин“ у Обровцу,
изабран из реда представника локалне
самоуправе.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
19. Статута Општине Бачка Паланка,
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 20. седници, одржаној дана 20.
маја 2014. године, доноси:

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности за
коришћење грба Општине
Бачка Паланка
I
Даје се сагласност за коришћење
грба Општине Бачка Паланка, у сврху
промоције кампање под називом „ЛАВОВСКИ ПОДУХВАТ“, Компанији
„Calsberg Srbija“ д.о.о. Челарево, на начин и под условима којима се не наруша-
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ва углед и достојанство Општине Бачка
Паланка.
Сагласност за коришћење грба
Општине Бачка Паланка важи за период
од 01. јуна 2014. до 01. новембра 2014. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-016-44/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 65. тачка 8. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 24/2013-пречишћен текст), члана 33.
став 6. Пословника о раду Општинског
већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка, на својој 66. седници, одржаној дана 12. маја 2014. године, донело
је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на на
Правилник о систематизацији
радних места Предшколске
установе „Младост“
Бачка Паланка

26. мај 2014. године

I
Даје се сагласност на Правилник
о систематизацији радних места Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка, који је донео директор Предшколске
установе „Младост“ Бачка Паланка, дана
08. маја 2014. године, под бројем 296/1,
а на који је Управни одбор Предшколске
установе „Младост“ Бачка Паланка, дао
сагласност дана 09. маја 2014. године,
одлуком под бројем 298.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-6/2014
12. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.

120
На основу члана 59. став 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 65. став 1. тачка 8. и члана 77.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст),
Општинско веће Општине Бачка Паланка, на својој 67. седници, одржаној дана
20. маја 2014. године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Правилник о изменама и допунама
Правилника о унутрашњем

26. мај 2014. године
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уређењу и систематизацији радних
места Општинске управе Општине
Бачка Паланка
I
Даје се сагласност на Правилник
о изменама и допунама Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, коју је донео начелник Општинске управе Општине Бачка
Паланка, дана 19. маја 2014. године, под
бројем IV-110-8/2014.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-9/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац,с.р.
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На основу члана 38. и 42. Закона
о правима пацијената („Службени гласник Републике Србије“, број 45/2013), а
у вези са чланом 13. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009
– др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011,
119/2012 и 45/2013 – др. закон), члана 65.
став 1. тачка 9. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 – пречишћен
текст) и члана 35. Пословника о раду
Општинског већа Општине Бачка Па-
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ланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 19/2008), Општинско веће
Општине Бачка Паланка је на својој 64.
седници, одржаној дана 19. априла 2014.
године, донело

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању
Савета за здравље Општине
Бачка Паланка
I
У Решењу о образовању Савета за здравље Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 2/2014), у глави II у ставу 1. редни број 1. „ЛИДИЈА ИВАНЧИЋ, из реда
локалне смоуправе, председник“ мења се
и гласи:
„ИВАНА РАДИШИЋ, из реда локалне самоуправе, председник“.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-5-7/2014
29. априла 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Бојан Радман, с.р.

122
На основу члана 44. тачка 5. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007)
и члана 58. тачка 5. Статута Опшине Бачка Паланка (“Службени лист Општине
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Бачка Паланка“, број 24/2003-пречишћен
текст), председник Општине је дана 13.
маја 2014. године, донео

РЕШЕЊЕ
o образовању Радне групе из
области заштите животне средине
Општине Бачка Паланка

IV
Стручне и административнотехничке послове за потребе Радне групе
обављаће Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

I
Образује се Радна група из области заштите животне средине Општине
Бачка Паланка (у даљем тексту: Радна група), ради праћења активности у
вези управљања отпадом на територији
Општине Бачка Паланка.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број:I-20-4/2014-35
Дана: 13. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

II
Радна група се образује у следећем саставу:
1. СТЕВАН ПИЛИПОВИЋ
председник Радне групе

26. мај 2014. године

-

2. БРАНИМИР КУЗМАНЧЕВ заменик председника
3. КОНСТАНТИН КАРАНОВИЋ
- члан
4. СРЕТЕНИЈЕ БАШИЋ - члан
5. ЗОРАН НИКОЛИЋ - члан
6. ЈЕЛЕНА КОЈИЋ - члан
III
Задатак радне групе је праћење
спровођења Одлука, Решења, Програма
и других аката и извршења истих, које
доноси Скупштине општине Бачка Паланка и Општинско Веће, а у вези управљањем отпадом на територији Општине Бачка Паланка.

123
На основу члана 18. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012,
116/2013 и 44/2014-др. закон), и члана
39. тачка 8. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу Општине Бачка Паланка“
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 7/2013,16/2013 и 7/2014), Надзорни
одбор на својој 18. седници, одржаној
07.05.2014..године, донео је,

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута
Јавног предузећа "Дирекција
за изградњу Oпштине Бачка
Паланка" Бачка Паланка

26. мај 2014. године
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Члан 1.
У Статуту Јавног предузећа “Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 17/2013),
у члану 22. став 1. мења се и гласи :
„Претежна делатност јавног предузећа је:
71.11 Архитектонска делатност“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
добијања сагласности од стране Оснивача, а биће објављена у „Службеном листу
Oпштине Бачка Паланка“.
НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка“
Број:06-220/1-14
Дана:07.05.2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Надзорног одбора,
Стеван Петровић,с.р.
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