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Члан 3.

На основу члана 92. Закона о
буџетском систему (’’Службени гласник
Републике Србије’’ број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр. и 108/2013) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’ број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 30. седници, одржаној дана 22. маја 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о обављању екстерне ревизије
завршног рачуна буџета Општине
Бачка Паланка за 2014. годину
Члан 1.
За вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка
Паланка за 2014. годину, ангажоваће
се лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских
извештаја, прописане законом којим се
уређује речуноводство и ревизија.
Члан 2.
Избор и ангажовање лица из члана 1. ове Одлуке, извршиће се у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама.

Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-400-4/2015
22. мај 2015.године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број
129/2007 и 83/2014 -др. закон) и члана
37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка
Паланка’’ бр. 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 30. седници, одржаној дана 22.
маја 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије
развоја спорта у Општини Бачка
Паланка за период 2015-2018.
годину
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Члан 1.
Приступа се изради Стратегије
развоја спорта у Општини Бачка Паланка за период 2015-2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-66-5/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 2.
Овом Одлуком обавезује се председник Општине Бачка Паланка да именује чланове Комисије за израду Стратегије развоја спорта у Општини Бачка
Паланка за период 2015-2018 године,
којом ће председавати одговорно лице
именовано за праћење Стратегије развоја
спорта.
Комисија ће радити у седницама
којима ће председавати председник Комисије или лице које он овласти.
Комисија је у обавези да Савет за
спорт Општине Бачка Паланка упозна са
предлогом Стратегије развоја спорта у
Општини Бачка Паланка за период 20152018. годину.
Члан 3.
Циљ израде Стратегије развоја
спорта у Општини Бачка Паланка за
период 2015-2018. годину је израда и
доношење стратешког документа ради
унапређења спорта у Општини Бачка
Паланка.
Члан 4.
Стручне, административне и
техничке послове за потребе Комисије
обављаће Одељење за друштвене делатности Општинске управе Општине Бачка Паланка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ’’Службеном
листу Општине Бачка Паланка’’.
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Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 27. став 10, члана 29. став 2. и члана 30. став 1. тачка 2.
Закона о јавној својини (’’Службени гласник Републике Србије’’, број 72/2011,
88/2013 и 105/2014), члана 3. став 1. тачка 3. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(’’Службени гласник Републике Србије’’,
број 24/2012), члана 15. став 1. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у
јавној својини Општине Бачка Паланка
(’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 10/2014 и 21/2014) и члана 37.
тачка 24. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 30. седници, одржаној дана 22.
маја 2015. године, доноси

ОДЛУКУ
о размени непокретности у јавној
својини Општине Бачка Паланка
Члан 1.
Општина Бачка Паланка је уписана као носилац права јавне својине на
непокретностима и то:
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-- кат. парц. бр. 23659/6, Јарош,
остало вештачки створено неплодно у површини од 11а 92м2
у делу 1/1, уписана у Лист непокретности бр. 9066 КО Бачка
Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 4292/18, Индустријска зона, њива 2. класе у
површини од 28а 74м2 у делу
1/1, уписана у Лист непокретности бр. 3845 КО Бачка Паланка - град;
Члан 2.
Ћосић Данилка из Бачке Паланке
уписана је као носилац права приватне
својине на непокретностима и то:
-- кат. парц. бр. 23090/11, Јарош,
њива 4. класе у површини од
5а 00м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;
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4а 81м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 23090/27, Јарош,
њива 4. класе у површини од
5а 06м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 23090/28, Јарош,
њива 4. класе у површини од
4м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 23093/1, Јарош,
остало вештачки створено непл. у површини од 2а 54м2,
уписана у Лист непокретности
бр. 9636 КО Бачка Паланка град;
Члан 3.

-- кат. парц. бр. 23090/14, Јарош,
њива 4. класе у површини од
9а 57м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;

Општина Бачка Паланка приступа спровођењу поступка прибављања
непосредном погодбом путем размене
непокретности у јавну својину на којима
је уписана Ћосић Данилка из Бачке Паланке на следећим непокретностима:

-- кат. парц. бр. 23090/15, Јарош,
њива 4. класе у површини од
5а 51м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;

-- кат. парц. бр. 23090/11, Јарош,
њива 4. класе у површини од
5а 00м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;

-- кат. парц. бр. 23090/18, Јарош,
њива 4. класе у површини од
4а 60м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 23090/20, Јарош,
њива 4. класе у површини од
4а 13м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 23090/26, Јарош,
њива 4. класе у површини од

-- кат. парц. бр. 23090/14, Јарош,
њива 4. класе у површини од
9а 57м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 23090/15, Јарош,
њива 4. класе у површини од
5а 51м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;
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-- кат. парц. бр. 23090/18, Јарош,
њива 4. класе у површини од
4а 60м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 23090/20, Јарош,
њива 4. класе у површини од
4а 13м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 23090/26, Јарош,
њива 4. класе у површини од
4а 81м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 23090/27, Јарош,
њива 4. класе у површини од
5а 06м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка
Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 23090/28, Јарош,
њива 4. класе у површини од
4м2, уписана у Лист непокретности бр. 9636 КО Бачка Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 23093/1, Јарош,
остало вештачки створено непл. у површини од 2а 54м2,
уписана у Лист непокретности
бр. 9636 КО Бачка Паланка град;
Члан 4.
Општина Бачка Паланка приступа
спровођењу поступка отуђења непосредном погодбом путем размене непокретности из јавне својине у корист Ћосић
Данилке из Бачке Паланке на следећим
непокретностима и то:
-- кат. парц. бр. 23659/6, Јарош,
остало вештачки створено неплодно у површини од 11а 92м2
у делу 1/1, уписана у Лист не-
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покретности бр. 9066 КО Бачка
Паланка - град;
-- кат. парц. бр. 4292/18, Индустријска зона, њива 2. класе у
површини од 28а 74м2 у делу
1/1, уписана у Лист непокретности бр. 3845 КО Бачка Паланка - град;
Члан 5.
Поступак размене непокретности
непосредном погодбом се спроводи из
разлога што су предметне парцеле које
Општина Бачка Паланка прибавља Одлуком о доношењу Плана детаљне регулације за блокове 76, 77, 77а, 81, 82, 82а,
82б, 86 и 87 у Бачкој Паланци (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’ бр.
23/2012) намењене за јавну површину –
улицу и за исте је решењем Владе Републике Србије, број 05-465-9638/2013 од
дана 14.11.2013. године утврђен јавни интерес, док су парцеле које Општина Бачка Паланка отуђује намењене за радне
површине.
Члан 6.
Поступак прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом
путем размене спровешће Комисија за
прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Бачка Паланка (у даљем тексту: Комисија)
у складу са одредбама Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини Општине Бачка Паланка.
Након спроведеног поступка Комисија ће доставити предлог одлуке о
прибављању и отуђењу непокретности
из јавне својине Општине Бачка Паланка
путем размене Скупштини општине Бачка Паланка.
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Члан 7.
За непокретности наведене у члану 1. и члану 2. ове Одлуке прибављена
је процена тржишне вредности непокретности од стране Пореске управе, Филијала Бачка Паланка под бројем 205-464-088/2015-12В07-1 од 04. маја 2015. године.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ’’Службеном
листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-38/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 87. став 1. Закона
о заштити животне средине (’’Службени
гласник Републике Србије’’ број 135/2004,
36/2009, 72/2009 и 43/2011), члана 2. и 3.
Уредбе о критеријумима за утврђивање
накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег нивоа износа
накнаде (’’Службени гласник Републике
Србије’’ број 111/2009), члана 2. Уредбе
о одређивању активности чије обављање
утиче на животну средину накнаде
(‹›Службени гласник Републике Србије››
број 109/2009 и 8/2010) и члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка
(‹›Службени лист Општине Бачка Паланка›› број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
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својој 30 седници, одржаној дана 22. маја
2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о
утврђивању накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине на
територији Општине
Бачка Паланка
Члан 1.
У Одлуци о накнади за заштиту и
унапређивање животне средине на територији Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’ број
42/2013), у члану 5. после става 3. додају
се ставови 4. и 5, који гласе:
Висина умањења накнаде из члана 2. став 1. тачка 2. ове одлуке, утврђује
се на основу Правилника о критеријумима и мерилима за утврђивање ослобађања од плаћања накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине на територији Општине Бачка Паланка (у даљем
тексту: Правилник). Правилник доноси
Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка, на који даје
сагласност Општинско веће Општине
Бачка Паланка.
Начелник Општинске управе
Општине Бачка Паланка решењем формира стручну комисију која сачињава
нацрт предлога акта о умањењу накнаде
из члана 2. став 1. тачка 2. ове одлуке.’’
Досадашњи став 4. постаје став 6.
Члан 2.
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-43-4/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 10. став 2. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(’’Службени гласник Републике Србије’’,
број 48/1994 и 11/1998), члана 32. тачка 7.
Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 37.
тачка 7. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 30. седници, одржаној дана 22.
маја 2015. године, донела је
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рији Општине Бачка Паланка, којом се
обављање комуналне делатности за подручје Месне заједнице Челарево, поверава искључиво ЈКП ’’Комуналпројект’’ из
Бачке Паланке?’’
Референдум ће се одржати у недељу 28. јуна 2015. године.
Изјашњавање на референдуму ће
се обавити наведеног дана, у времену од
07,00 часова до 20,00 часова на гласачким местима на подручју Месне заједнице ’’Челарево’’ Челарево.
II
Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума (у даљем тексту: Комисија) и гласачки одбор.
Комисију образује Скупштина
општине посебним решењем.
Задатак Комисије је да обавља
следеће послове:
-- стара се о законитом спровођењу референдума,

ОДЛУКУ
о расписивању референдума за
изјашњавање грађана са подручја
Месне заједнице ’’Челарево’’
Челарево у вези поднете грађанске
иницијативе

-- стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровођење референдума,

I

-- прописује обрасце за спровођење референдума,

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за
подручје Месне заједнице ’’Челарево’’
Челарево, ради изјашњавања грађана
у вези поднете грађанске иницијативе,
запримљене под бројем:II-014-1/2015 од
24. марта 2015. године, поводом које ће се
грађани изјаснити о питању: ’’Да ли сте
за то да Скупштина општине Бачка Паланка донесе Одлуку о поверавању обављања комуналне делатности на терито-

-- утврђује и проглашава резултате референдума,

-- одређује гласачка места (у
складу са бирачким местима
одређеним за локалне и парламентарне изборе),

-- подноси извештај Скупштини
општине о спроведеном референдуму,
-- обавља и друге послове у складу са законом и овом одлуком,
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-- образује гласачке одборе за
спровођење поступка референдума.
Гласачки одбори руководе гласањем на гласачком месту, обезбеђују
правилност и тајност гласања и утврђују
резултате гласања на гласачком месту у
складу са упутствима Комисије.
III
Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина
грађана која је гласала, под условом да је
гласало више од половине укупног броја
грађана који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице
’’Челарево’’ Челарево.
IV
На основу примљеног извештаја
о резултатима непосредног личног изјашњавања грађана референдумом од
стране Комисије за спровођење референдума, Скупштина општине Бачка Паланка објавиће резултате овог изјашњавања
у ’’Службеном листу Општине Бачка
Паланка’’.
V
Ову одлуку објавити у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 014-7/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 10. став 2. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(’’Службени гласник Републике Србије’’,
број 48/1994 и 11/1998), члана 32. тачка 7.
Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 37.
тачка 7. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 30. седници, одржаној дана 22.
маја 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о расписивању референдума за
изјашњавање грађана са подручја
Месне заједнице ’’Пивнице’’
Пивнице у вези поднете грађанске
иницијативе
I
РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за
подручје Месне заједнице ’’Пивнице’’
Пивнице, ради изјашњавања грађана
у вези поднете грађанске иницијативе,
запримљене под бројем:II-014-2/2015 од
24. марта 2015. године, поводом које ће се
грађани изјаснити о питању: ’’Да ли сте
за то да Скупштина општине Бачка Паланка донесе Одлуку о поверавању обављања комуналне делатности на територији Општине Бачка Паланка, којом се
обављање комуналне делатности за подручје Месне заједнице Пивнице, поверава искључиво ЈКП ’’Комуналпројект’’ из
Бачке Паланке?’’
Референдум ће се одржати у недељу 28. јуна 2015. године.
Изјашњавање на референдуму ће
се обавити наведеног дана, у времену од
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07,00 часова до 20,00 часова на гласачким местима на подручју Месне заједнице ’’Пивнице’’ Пивнице.
II
Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума (у даљем тексту: Комисија) и гласачки одбор.
Комисију образује Скупштина
општине посебним решењем.
Задатак Комисије је да обавља
следеће послове:
-- стара се о законитом спровођењу референдума,
-- стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровођење референдума,
-- одређује гласачка места (у
складу са бирачким местима
одређеним за локалне и парламентарне изборе),
-- прописује обрасце за спровођење референдума,
-- утврђује и проглашава резултате референдума,
-- подноси извештај Скупштини
општине о спроведеном референдуму,

III
Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина
грађана која је гласала, под условом да је
гласало више од половине укупног броја
грађана који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице
’’Пивнице’’ Пивнице.
IV
На основу примљеног извештаја
о резултатима непосредног личног изјашњавања грађана референдумом од
стране Комисије за спровођење референдума, Скупштина општине Бачка Паланка објавиће резултате овог изјашњавања
у ’’Службеном листу Општине Бачка
Паланка’’.
V
Ову одлуку објавити у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 014-8/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

-- обавља и друге послове у складу са законом и овом одлуком,
-- образује гласачке одборе за
спровођење поступка референдума.
Гласачки одбори руководе гласањем на гласачком месту, обезбеђују
правилност и тајност гласања и утврђују
резултате гласања на гласачком месту у
складу са упутствима Комисије.

25. мај 2015. године
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На основу члана 10. став 2. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(’’Службени гласник Републике Србије’’,
број 48/1994 и 11/1998), члана 32. тачка 7.
Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 37.
тачка 7. Статута Општине Бачка Палан-
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ка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 30. седници, одржаној дана 22.
маја 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о расписивању референдума за
изјашњавање грађана са подручја
Месне заједнице ’’Товаришево’’
Товаришево у вези поднете
грађанске иницијативе
I
РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за
подручје Месне заједнице ’’Товаришево’’
Товаришево, ради изјашњавања грађана
у вези поднете грађанске иницијативе,
запримљене под бројем:II-014-3/2015 од
24. марта 2015. године, поводом које ће
се грађани изјаснити о питању: ’’Да ли
сте за то да Скупштина општине Бачка
Паланка донесе Одлуку о поверавању
обављања комуналне делатности на територији Општине Бачка Паланка, којом
се обављање комуналне делатности за
подручје Месне заједнице Товаришево,
поверава искључиво ЈКП ’’Комуналпројект’’ из Бачке Паланке?’’
Референдум ће се одржати у недељу 28. јуна 2015. године.
Изјашњавање на референдуму ће
се обавити наведеног дана, у времену од
07,00 часова до 20,00 часова на гласачким местима на подручју Месне заједнице ’’Товаришево’’ Товаришево.
II
Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума (у даљем тексту: Комисија) и гласачки одбор.
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Комисију образује Скупштина
општине посебним решењем.
Задатак Комисије је да обавља
следеће послове:
-- стара се о законитом спровођењу референдума,
-- стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровођење референдума,
-- одређује гласачка места (у
складу са бирачким местима
одређеним за локалне и парламентарне изборе),
-- прописује обрасце за спровођење референдума,
-- утврђује и проглашава резултате референдума,
-- подноси извештај Скупштини
општине о спроведеном референдуму,
-- обавља и друге послове у складу са законом и овом одлуком,
-- образује гласачке одборе за
спровођење поступка референдума.
Гласачки одбори руководе гласањем на гласачком месту, обезбеђују
правилност и тајност гласања и утврђују
резултате гласања на гласачком месту у
складу са упутствима Комисије.
III
Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина
грађана која је гласала, под условом да је
гласало више од половине укупног броја
грађана који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице
’’Товаришево’’ Товаришево.
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IV
На основу примљеног извештаја
о резултатима непосредног личног изјашњавања грађана референдумом од
стране Комисије за спровођење референдума, Скупштина општине Бачка Паланка објавиће резултате овог изјашњавања
у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
V
Ову одлуку објавити у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 014-9/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 10. став 2. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(’’Службени гласник Републике Србије’’,
број 48/1994 и 11/1998), члана 32. тачка 7.
Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 37.
тачка 7. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 30. седници, одржаној дана 22.
маја 2015. године, донела је

25. мај 2015. године

ОДЛУКУ
о расписивању референдума за
изјашњавање грађана са подручја
Месне заједнице ’’Младеново’’
Младеново у вези поднете
грађанске иницијативе
I
РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за
подручје Месне заједнице ’’Младеново’’
Младеново, ради изјашњавања грађана
у вези поднете грађанске иницијативе,
запримљене под бројем:II-014-4/2015 од
24. марта 2015. године, поводом које ће се
грађани изјаснити о питању: ’’Да ли сте
за то да Скупштина општине Бачка Паланка донесе Одлуку о поверавању обављања комуналне делатности на територији Општине Бачка Паланка, којом се
обављање комуналне делатности за подручје Месне заједнице Младеново, поверава искључиво ЈКП ’’Комуналпројект’’
из Бачке Паланке?’’
Референдум ће се одржати у недељу 28. јуна 2015. године.
Изјашњавање на референдуму ће
се обавити наведеног дана, у времену од
07,00 часова до 20,00 часова на гласачким местима на подручју Месне заједнице ’’Младеново’’ Младеново.
II
Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума (у даљем тексту: Комисија) и гласачки одбор.
Комисију образује Скупштина
општине посебним решењем.
Задатак Комисије је да обавља
следеће послове:
-- стара се о законитом спровођењу референдума,
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-- стара се о обезбеђењу материјала потребног за спровођење референдума,
-- одређује гласачка места (у
складу са бирачким местима
одређеним за локалне и парламентарне изборе),
-- прописује обрасце за спровођење референдума,
-- утврђује и проглашава резултате референдума,

V
Ову одлуку објавити у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 014-10/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

-- подноси извештај Скупштини
општине о спроведеном референдуму,
-- обавља и друге послове у складу са законом и овом одлуком,
-- образује гласачке одборе за
спровођење поступка референдума.
Гласачки одбори руководе гласањем на гласачком месту, обезбеђују
правилност и тајност гласања и утврђују
резултате гласања на гласачком месту у
складу са упутствима Комисије.
III
Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина
грађана која је гласала, под условом да је
гласало више од половине укупног броја
грађана који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице
’’Младеново’’ Младеново.
IV
На основу примљеног извештаја
о резултатима непосредног личног изјашњавања грађана референдумом од
стране Комисије за спровођење референдума, Скупштина општине Бачка Паланка објавиће резултате овог изјашњавања
у ’’Службеном листу Општине Бачка
Паланка’’.
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На основу члана чланa 23. став 2.
и члана 27. став 10, а у вези са чланом 18.
став 6. Закона о јавној својини (’’Службени гласник Републике Србије’’ број
72/2011, 88/2013 и 105/2014), чланa 4. став
2. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине
Бачка Паланка’’ број 10/2014 и 21/2014) и
чланa 37. тачка 28. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’ број 24/2013 – пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 30. седници, одржаној дана 22. маја 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење
непокретности у јавној својини
Општине Бачка Паланка Установи
Дом здравља ’’Др Младен
Стојановић’’ Бачка Паланка
I
Општина Бачка Паланка даје на
коришћење непокретност уписану у
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Лист непокретности бр. 2389 КО Бачка
Паланка - град, уписана под кат. парц.
бр. 1527/4, објекат бр. 2, зграда здравства
– дом здравља, приземље објекта дома
здравља спратности П+Пк у Бачкој Паланци, укупне нето површине 172,82м2,
јавна својина Општине Бачка Паланка установи Дом здравља ’’Др Младен
Стојановић’’ Бачка Паланка.
II
Уговор о давању на коришћење
непокретности из тачке I овог Решења,
којим ће се ближе регулисати међусобни
односи закључиће председник Општине Бачка Паланка, након прибављања
мишљења од стране Општинског јавног
правобранилаштва Бачка Паланка.
III
Ово решење је коначно.
IV
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-463-18/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50. став 2. Закона
о јавним предузећима (’’Службени гласник Републике Србије’’, број 119/2012,
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014
- др. закон), члана 27. Одлуке о проме-

25. мај 2015. године

ни оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа ’’Комуналпројект’’ Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка
Паланка’’, број 7/2013, 16/2013 и 32/2013)
и члана 37. тачка 20. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист
Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013
- пречишћен текст), Скупштине општине Бачка Паланка, на својој 30. седници,
одржаној дана 22. маја 2015. године, донелa је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Ребаланс Програм пословања
Јавног комуналног предузећа
’’Комуналпројект’’ Бачка Паланка
за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Ребаланс
Програма пословања Јавног комуналног
предузећа ’’Комуналпројект’’ Бачка Паланка за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ’’Комуналпројект’’ Бачка Паланка
на својој 34. седници, одржаној дана 23.
априла 2015. године, одлуком под бројем
01-40/34-1-2015.
II
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 400-5/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

25. мај 2015. године
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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 30. седници, одржаној 22. маја
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду
Општинске управе Општине
Бачка Паланка за 2014. годину
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ланка’’, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка
на својој 30. седници, одржаној 22. маја
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду
Јавног предузећа ’’Дирекција
за изградњу Општине Бачка
Паланка’’ Бачка Паланка за 2014.
годину
I

Прихвата се Извештај о раду
Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2014. годину, који је сачинила
Општинска управа Општине Бачка Паланка, под бројем IV-052-1/2015 од 28. априла 2015. године.

Прихвата се Извештај о раду
Јавног предузећа ’’Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка’’ Бачка
Паланка за 2014. годину, који је усвојио
Надзорни одбор Јавног предузећа ’’Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка’’ Бачка Паланка на својој 36.
седници, одржаној дана 24. априла 2015.
године, одлуком под бројем: 06-157/1-15.

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-052-3/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-42/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

I

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

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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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 30. седници, одржаној 22. маја
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду
и финансијском пословању
Туристичке организације Општине
Бачка Паланка за 2014. годину
I
Прихвата се Извештај о раду и
финансијском пословању Туристичке
организације Општине Бачка Паланка за
2014. годину, који су усвојили Управни
одбор Туристичке организације Општине Бачка Паланка на седници одржаној
дана 28. априла 2015. године, одлуком
под бројем: 164/2015 и Надзорни одбор
Туристичке организације Општине Бачка Паланка на седници одржаној дана
28. априла 2015. године, одлуком под
бројем: 163/2015.
II
Овај закључак објавити у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-332-4/2015
22. мај 2015. 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

25. мај 2015. године

(’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка
на својој 30. седници, одржаној 22. маја
2015. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду и
финансијског извештаја Установе
’’Културни центар Бачка Паланка’’
Бачка Паланка за 2014. годину
I
Прихвата се Извештај о раду и финансијски извештај Установе ’’Културни
центар Бачка Паланка’’ Бачка Паланка
за 2014. годину, који су усвојили Управни одбор Установе ’’Културни центар Бачка Паланка’’ Бачка Паланка на седници
одржаној дана 09. априла 2015. године,
одлуком под бројем:72/3 и Надзорни одбор Установе ’’Културни центар Бачка
Паланка’’ Бачка Паланка на седници
одржаној дана 11. марта 2015. године, одлуком под бројем: 49-3/2015.
II
Овај закључак објавити у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-644-5/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

25. мај 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
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III

На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број 129/2007
и 83/2014-др. закон), члана 37. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број
24/2013- пречишћен текст) и члана 5.
Одлуке о оснивању Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’ број
10/2006), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 30. седници, одржаној
дана 22. маја 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника,
заменика председника и чланова
Савета за запошљавање Општине
Бачка Паланка
I
У Савет за запошљавање Општине Бачка Паланка, именују се:
1. ДРАГАН ОКУКА, председник
2. МИЛУТИН МАРЧЕТА, заменик председника
3. ЂОРЂЕ ВУЧИНИЋ, члан
4. ЉИЉАНА
члан

ТРИВУНОВИЋ,

5. СТАНИСЛАВА
члан

БАНОВИЋ,

6. НАТАША ДОРИЋ, члан
7. ДРАГАН ТАНКОСИЋ, члан
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ’’Службеном
листу Општине Бачка Паланка’’.

Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење о именовању
чланова Савета за запошљавање
Општине Бачка Паланка (’’Службени
лист Општине Бачка Паланка’’ број
21/2012, 19/2013, 31/2013 и 16/2014).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-44/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број 129/2007
и 83/2014 -др. закон), члана 37. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број
24/2013- пречишћен текст) и члана 8.
Одлуке о оснивању Фонда за развој предузетништва Општине Бачка Планка
(’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 9/2006 и 16/2014), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 30.
седници, одржаној дана 22. маја 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
председника Управног одбора
Фонда за развој предузетништва
Општине Бачка Паланка
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I
Разрешава
се
МИРОСЛАВ
БЕЉАНСКИ, дужности председника
Управног одбора Фонда за развој предузетништва Општине Бачка Паланка,
због подношења оставке.
II
Именује се СЛОБОДАН СТАКИЋ, дипломирани економиста из Бачке Паланке, за председника Управног
одбора Фонда за развој предузетништва
Општине Бачка Паланка.

25. мај 2015. године

ланка, на својој 30. седници, одржаној
дана 22. маја 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Фонда за развој
пољопривреде Општине
Бачка Паланка
I

III

Разрешава се, ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ, дужности члана Управног
одбора Фонда за развој пољопривреде
Општине Бачка Паланка.

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

II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119- 45/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број
129/2007 и 83/2014 -др. закон), члана
37. Статута Општине Бачка Паланка
(’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013- пречишћен текст)
и члана 8. Одлуке о оснивању Фонда
за развој пољопривреде Општине Бачка Планка (’’Службени лист Општине
Бачка Паланка’’, број 8/2006, 19/2010 и
6/2013), Скупштина општине Бачка Па-

Именује се, СИМКА БОРОЦКИ,
из Бачке Паланке, за члана Управног
одбора Фонда за развој пољопривреде
Општине Бачка Паланка.
III
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-46/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број
129/2007 и 83/2014 -др. закон), члана

25. мај 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

37. Статута Општине Бачка Паланка
(’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013- пречишћен текст)
и члана 8. Одлуке о оснивању Фонда
за развој пољопривреде Општине Бачка Планка (’’Службени лист Општине
Бачка Паланка’’, број 8/2006, 19/2010 и
6/2013), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 30. седници, одржаној
дана 22. маја 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
председника и чланова
Управног одбора Фонда за развој
пољопривреде Општине
Бачка Паланка
I
Разрешава се, МАРКО РОКВИЋ,
дужности председника Управног одбора
Фонда за развој пољопривреде Општине
Бачка Паланка.
Разрешавају се, ДАЛИБОР ЈУРАС и АТИЛА КОВАЧ, дужности чланова Управног одбора Фонда за развој
пољопривреде Општине Бачка Паланка.
II
Именује се, ЂОРЂЕ СКОКИЋ, из
Бачке Паланке, за председника Управног
одбора Фонда за развој пољопривреде
Општине Бачка Паланка.
Именују се, МИХАЈЛО ИМРЕК
из Пивница и ЈОВАН СРДИЋ из Бачке
Паланке, за чланове Управног одбора
Фонда за развој пољопривреде Општине
Бачка Паланка.
III
Ово решење објавити у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-51/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи
(’’Службени гласник Републике Србије’’, број 48/1994 и 11/1998), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број
129/2007 и 83/2014- др. закон) и члана 37.
тачка 7. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 30. седници, одржаној дана 22.
маја 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
спровођење референдума поводом
грађанске иницијативе грађана
са подручја Месне заједнице
’’Челарево’’ Челарево
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума за изјашњавање
грађана са подручја Месне заједнице
’’Челарево’’ Челарево у вези поднете грађанске иницијативе, запримљене под бројем:II-014-1/2015 од 24. марта
2015. године, поводом које ће се грађани изјаснити о питању: ’’Да ли сте за то
да Скупштина општине Бачка Паланка
донесе Одлуку о поверавању обављања
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комуналне делатности на територији
Општине Бачка Паланка, којом се обављање комуналне делатности за подручје Месне заједнице Челарево, поверава искључиво ЈКП ’’Комуналпројект’’ из
Бачке Паланке?’’
У састав Комисије именују се
председник, два члана и њихови заменици и то:
1. МАРИЈА ПУЂА, председник,
-- ДУШАН ТАНКОСИЋ, заменик председника,
2. ЖИВИЦА ЈУРИШИН, члан,
-- МИЛКИЦА ПЕТРЖЉАН,
заменик члана,
3. ВЕСНА САЛАПУРА, члан,
-- МИЛОШ ЂИЛАС, заменик
члана.
II
Задатак Комисије је да спроведе
поступак изјашњавања грађана референдумом на територији Месне заједнице
’’Челарево’’ Челарево у складу са Одлуком о расписивању референдума у Месној заједници ’’Челарево’’ Челарево.
III
Ово решење објавиће се у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -119 - 47/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

25. мај 2015. године
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На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи
(’’Службени гласник Републике Србије’’, број 48/1994 и 11/1998), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број
129/2007 и 83/2014- др. закон) и члана 37.
тачка 7. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 30. седници, одржаној дана 22.
маја 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
спровођење референдума поводом
грађанске иницијативе грађана
са подручја Месне заједнице
’’Пивнице’’ Пивнице
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума за изјашњавање
грађана са подручја Месне заједнице ’’Пивнице’’ Пивнице у вези поднете грађанске иницијативе, запримљене
под бројем:II-014-2/2015 од 24. марта
2015. године, поводом које ће се грађани изјаснити о питању: ’’Да ли сте за то
да Скупштина општине Бачка Паланка
донесе Одлуку о поверавању обављања
комуналне делатности на територији
Општине Бачка Паланка, којом се обављање комуналне делатности за подручје Месне заједнице Пивнице, поверава искључиво ЈКП ’’Комуналпројект’’ из
Бачке Паланке?’’.
У састав Комисије именују се
председник, два члана и њихови заменици и то:

25. мај 2015. године
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1. ЛИДИЈА ИВАНЧИЋ, председник,
-- СТРАХИЊА КНЕЖЕВИЋ,
заменик председника,
2. СЛАЂАНА
члан,

ВЕЛИЧКОВИЋ,

-- ЈАН ХЕМЕЛА, заменик члана,
3. ВЛАСТА ШУСТЕР ЧЕРВЕНИ, члан,
-- ВЈЕРА БРЊА, заменик члана.
II
Задатак Комисије је да спроведе
поступак изјашњавања грађана референдумом на територији Месне заједнице
’’Пивнице’’ Пивнице у складу са Одлуком о расписивању референдума у Месној заједници ’’Пивнице’’ Пивнице.
III
Ово решење објавиће се у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II - 119 - 48/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи
(’’Службени гласник Републике Србије’’, број 48/1994 и 11/1998), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (’’Служ-
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бени гласник Републике Србије’’, број
129/2007 и 83/2014- др. закон) и члана 37.
тачка 7. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 30. седници, одржаној дана 22.
маја 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
спровођење референдума поводом
грађанске иницијативе грађана
са подручја Месне заједнице
’’Товаришево’’ Товаришево
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума за изјашњавање
грађана са подручја Месне заједнице
’’Товаришево’’ Товаришево у вези поднете грађанске иницијативе, запримљене под бројем:II-014-3/2015 од 24. марта
2015. године, поводом које ће се грађани изјаснити о питању: ’’Да ли сте за то
да Скупштина општине Бачка Паланка
донесе Одлуку о поверавању обављања
комуналне делатности на територији
Општине Бачка Паланка, којом се обављање комуналне делатности за подручје Месне заједнице Товаришево, поверава искључиво ЈКП ’’Комуналпројект’’
из Бачке Паланке?’’.
У састав Комисије именују се
председник, два члана и њихови заменици и то:
1. ЈЕЛЕНА
председник,

МАЛИНОВИЋ,

-- РАДЕ ВУЈИЧИЋ, заменик
председника,
2. МАРИЈА КУТАЊАЦ , члан,
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-- НАТАША ДОРИЋ, заменик
члана,
3. ВЕСЕЛИНКА
члан,

БРОЋЕТА,

-- РАНКО ТРАЈКОВИЋ, заменик члана.
II
Задатак Комисије је да спроведе
поступак изјашњавања грађана референдумом на територији Месне заједнице
’’Товаришево’’ Товаришево у складу са
Одлуком о расписивању референдума у
Месној заједници ’’Товаришево’’ Товаришево.
III
Ово решење објавиће се у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II - 119 - 49/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи
(’’Службени гласник Републике Србије’’, број 48/1994 и 11/1998), члана 32.
Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник Републике Србије’’, број
129/2007 и 83/2014- др. закон) и члана 37.
тачка 7. Статута Општине Бачка Паланка (’’Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
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својој 30. седници, одржаној дана 22.
маја 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
спровођење референдума поводом
грађанске иницијативе грађана
са подручја Месне заједнице
’’Младеново’’ Младеново
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума за изјашњавање
грађана са подручја Месне заједнице
’’Младеново’’ Младеново у вези поднете грађанске иницијативе, запримљене
под бројем: II-014-4/2015 од 24. марта
2015. године, поводом које ће се грађани изјаснити о питању: ’’Да ли сте за то
да Скупштина општине Бачка Паланка
донесе Одлуку о поверавању обављања
комуналне делатности на територији
Општине Бачка Паланка, којом се обављање комуналне делатности за подручје Месне заједнице Младеново, поверава искључиво ЈКП ’’Комуналпројект’’
из Бачке Паланке?’’.
У састав Комисије именују се
председник, два члана и њихови заменици и то:
1. РАЈКА
ПОЈУЖИНА,
председник,
-- ИВАНА РАДИШИЋ, заменик председника,
2. СВЕТЛАНА ХОМЈАК, члан,
-- ЈОВО КОПАЊА, заменик
члана,
3. ГОРАН КРТИНИЋ, члан,
-- ДЕЈАН МЕДИЋ, заменик
члана.
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II

I

Задатак Комисије је да спроведе
поступак изјашњавања грађана референдумом на територији Месне заједнице ’’Младеново’’ Младеново у складу са
Одлуком о расписивању референдума у
Месној заједници ’’Младеново’’ Младеново.

Разрешава
се,
НАТАЛИЈА
КЉАЈИЋ, дужности председнка Комисије за друштвене делатности Скупштине општине Бачка Паланка.

III
Ово решење објавиће се у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.

II
Бира се, СЛОБОДАН СИНАДИНОВИЋ, за председника Комисије
за друштвене делатности Скупштине
општине Бачка Паланка, из реда грађана.
III

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II - 119 - 50/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

131
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 30. седници, одржаној дана 22.
маја 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору председника
Комисије за друштвене делатности
Скупштине општине
Бачка Паланка

Ово Решење објавиће се у ’’Службеном листу Општине Бачка Паланка’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-52/2015
22. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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