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126

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 13. седници, одржаној 
дана 22. маја 2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду 

Општинске управе Општине 
Бачка Паланка за 2016. годину

I

Прихвата се Извештај о раду 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка за 2016. годину, који је сачи-
нила Општинска управа Општине Бачка 
Паланка, под бројем IV-052-1/2017 од 11. 
маја 2017. године.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-052-2/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

127

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 13. седници, одржаној 
дана 22. маја 2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду 
Правобранилаштва Општине 
Бачка Паланка за 2016. годину 

са рекапитулацијом извештаја у 
табеларном приказу

I

Прихвата се Извештај о раду Пра-
вобранилаштва Општине Бачка Паланка 
за 2016. годину са рекапитулацијом 
извештаја у табеларном приказу, који је 
сачинио правобранилац Општине Бачка 
Паланка, под бројем: ЈП. 21/17 од 31. 
марта 2017. године.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-7-6/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

128

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 13. седници, одржаној 
дана 22. маја 2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду ЈП 
„Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка 
за период 01.01. 2016.- 30.11. 2016. 

године и ЈП „Стандард“ Бачка 
Паланка за период 01.12. 2016. - 

31.12.2016. године

I

Прихвата се Извештај o раду ЈП 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка за период 01.01. 
2016.- 30.11. 2016. године и ЈП „Стан-
дард“ Бачка Паланка за период 01.12. 
2016. - 31.12.2016. године, који је усвојио 
Надзорни одбор ЈП „Стандард“ Бачка 
Паланка, на својој 11. седници, одржаној 
дана 25. априла 2017. године, Одлуком 
број: 06-226/1-17.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401- 17/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

129

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 13. седници, одржаној 
дана 22. маја 2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду 

и финансијском пословању 
Туристичке организације Општине 

Бачка Паланка за 2016. годину

I

Прихвата се Извештај о раду и 
финансијском пословању Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка 
за 2016. годину, који су усвојили 
Управни одбор Туристичке организације 
Општине Бачка Паланка на седници 
одржаној дана 23. марта 2017. године, 
одлуком под бројем: 144/2017 и Над-
зорни одбор Туристичке организације 
Општине Бачка Паланка  на седници 
одржаној дана 22. марта 2017. године, 
одлуком под бројем: 135/2017.
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II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401-18/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

130

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 13. седници, одржаној 
дана 22. маја 2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихаватању Финансијског 
извештаја и Извештаја о раду 

Установе: Културни центар Бачка 
Паланка за 2016. годину

I

Прихвата се Финансијски извеш-
таја и Извештаја о раду Установе: Кул-
турни центар Бачка Паланка за 2016. 
годину, које су усвојили Управни одбор 
Установе: Културни центар Бачка 
Паланка, на седници одржаној дана 
28. априла 2017. године, одлуком број 
98-1/2017 и Надзорни одбор Установе: 
Културни центар Бачка Паланка, на 
седници одржаној дана 27. априла 2017. 
године, одлуком број 95-1/2017.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401- 19/2017
22. мај 2017. 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 13. седници, одржаној 
дана 22. маја 2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихаватању Информације ЈП 
„Стандард“ Бачка Паланка“ о 

Плану детаљне регулације моста 
преко Дунава код Бачке Паланке, 
под бројем СК 02-199/1-15 од 15. 

маја 2017. године

I

Прихвата се Информације ЈП 
„Стандард“ Бачка Паланка“ о Плану 
детаљне регулације моста преко Дунава 
код Бачке Паланке, под бројем СК 
02-199/1-15 од 15. маја 2017. године.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-35-29/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

132

На основу члана 37. став 1. тачка 
20. и члана 108. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - 
пречишћен текст), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 13. седници, одр-
жаној дана 22. маја 2017. године, донела 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Финансијски план Геронтолошког 
центра Бачка Паланка за 2017. 

годину

I 

Даје се сагласност на Финансијски 
план Геронтолошког центра Бачка 
Паланка за 2017. годину, који је донео 
Управни одбор Геронтолошког центра 
Бачка Паланка на седници одржаној дана 
24. фебруара 2017. године.

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-16/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

133

На основу члана 3. став 2. Закона 
о добробити животиња (‚‘Службени гла-
сник Републике Србије‘‘ број 41/2009), 
члана 20. тачка 26. и члана 32. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи (‚‘Служ-
бени гласник Републике Србије‘‘ број 
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-
др. закон) и члана 20. тачка 26. 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 13. седници, одржаној 
дана 22. маја 2017. године, донела је

О Д Л У К У
 о изменама и допунама Одлуке 
о држању домаћих животиња и 

кућних љубимаца на територији 
Општине Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о држању домаћих 
животиња и кућних љубимаца на тери-
торији Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“‚, 
број 16/2014), члан 37. мења се и гласи:

„Новчаном казном у фиксном 
износу од 200.000,00 динара, казниће се 
за прекршај правно лице ако:
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1. у парку или другој јавној повр-
шини не постави видне ознаке 
за слободно кретање паса у 
присуству власника (члан 22. 
став 2. ове одлуке).

2. на улазу на простору намење-
ном за слободно кретање паса 
не постави видне ознаке са 
забранама (члан 23. став 2. ове 
одлуке).

3. не постави и одржава опрему 
за одлагање фекалија паса и 
мачака у парку (члан 24. став 
2. ове одлуке).

4. неовлашћено обавља послове 
хватања, превоза, сахрањи-
вања или уништавања домаћих 
животиња супротно одред-
бама из члана 27. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном казном 
у фиксном износу од 100.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном у фиксном износу 
од 10.000,00 динара.“

Члан 2.

Члан 38. мења се и гласи:

„Новчаном казном у фиксном 
износу од 10.000,00 динара казниће се за 
прекршај физичко лице ако:

1. држи копитаре (коње, магарце, 
мазге, муле), папкаре (говеда, 
овце, козе, свиње) и нојеве у 
објектима који не испуњавају 
услове прописане чланом 6. 
ове одлуке.

2. држи копитаре (коње, магарце, 
мазге, муле), папкаре (говеда, 
овце, козе, свиње) и нојеве у 
објектима који су лоцирани 
од стамбених објеката супро-

тно одредбама из члана 7. ове 
одлуке.

3. држи живину супротно одред-
бама из члана 8. ове одлуке.

4. држи куниће супротно одред-
бама из члана 9. ове одлуке.

5. држи голубове супротно 
одредбама из члана 10. ове 
одлуке.

6. држи пчеле супротно одред-
бама из члана 11. ове одлуке.

7. држи псе и мачке на начин 
супротно одредбама из члана 
12. ове одлуке.

8. у објектима колективног ста-
новања уводи псе и мачке и 
користи лифтове, степеништа 
и ходнике стамбених зграда 
супротно одредбама из члана 
13. ове одлуке.

9. на улазној дворишној капији 
не стоји табла са цртежом и 
натписом који указује на при-
суство пса супротан одредбама 
из члана 14. ове одлуке.

10. држи псе који се држе као 
љубимци, а могу предста-
вљати опасност за околину 
супротно одредбама члана 15. 
ове одлуке.

11. држи псе у објектима породи-
чне куће са двориштем супро-
тно одредбама члана 16. ове 
одлуке.

12. изводи псе и мачке на јавну 
површину супротно одредбама 
из члана 18. ове одлуке.

13. не поступа у складу са одред-
бама члана 19. ове одлуке. 

14. изводи псе супротно одред-
бама из члана 20. ове одлуке.
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15. не поступа у складу са одред-
бама члана 21. ове одлуке.

16. не поступа у складу са одред-
бама члана 23. став 1. ове 
одлуке. 

17. без одлагања не опере и не 
очисти испрљану јавну повр-
шину, заједничке просторије 
или заједничко двориште 
(члан 24. став 1. ове одлуке).

18. не поступа у складу са одред-
бама члана 25. став 1. ове 
одлуке.

19. поступа са животињама супро-
тно одредбама из члана 33. ове 
одлуке.

20. не поступи по решењу инспек-
тора из члана 34. ове одлуке.“

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 501-39/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

134

На основу члана 20. тачка 5. и 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007,83/2014-др.закон 
и 101/2016-др.закон), члана 157. став 1. 
Закона о безбедности саобраћаја на путе-
вима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013-одлука УС, 54/2014, 96/2015-др.
закон и 9/2016-одлука УС), члана 3. тачка 
7, члана 5. став 1. и члан 25. став 3. Закона 
о комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 88/2011 
и 104/2016) 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 13. 
седници, одржаној дана 22. маја 2017. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о 

паркирању

Члан 1.

У Одлуци о паркирању („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
7/2009, 2/2010, 35/2012 и 27/2014), члан 22. 
мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од 
200.000,00 динара, казниће се за прекр-
шај Предузеће, ако:

1. на прописан начин не одржава, 
уређује, опрема и обележава 
јавна паркиралишта (члан 5. и 
7. ове одлуке ), 

2. на јавним паркиралиштима 
не обележи паркинг места за 
возила инвалида и хендикепи-
раних лица ( члан 8. став 4. ове 
одлуке ).

За прекршај из става 1. овог члана 
новчаном казном у износу од 10.000,00 
динара, казиће се одговорно лице у Пре-
дузећу.”

Члан 2.

Члан 23. мења се и гласи:
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„Новчаном казном у износу од 
5.000,00 динара, казниће се за прекршај 
возач или власник возила који је уписан 
у саобраћајну дозволу, уколико возач 
није идентификован, ако:

1. не поступа у складу са одред-
бама члана 17. и 18. ове одлуке.“

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-344-12/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

135

На основу члана 28. став 4. Закона 
о пољопривредном земљишту („Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 
62/2006, 65/2008 и 41/2009) 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 13. седници, одржаној 
дана 22. маја 2017. године, донела је

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о 
мерама заштите пољопривредног 

земљишта, пољских путева 
и канала од пољске штете и 
организовању пољочуварске 
службе на подручју Општине 

Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о мерама заштите 
пољопривредног земљишта, пољских 
путева и канала од пољске штете и орга-
низовању пољочуварске службе на под-
ручју Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
29/2014), члан 23. мења се и гласи:

„Новчаном казном у фиксном 
износу од 200.000,00 динара казниће се 
за прекршај предузеће или друго правно 
лице, ако поступа супротно члану 3. 
тачке 8. и 18. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном казном 
у фиксном износу од 100.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у фиксном износу од 
15.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се физичко лице новчаном каз-
ном у фиксном износу од 10.000,00 
динара.“

Члан 2.

Члан 24. одлуке мења се и гласи:

„Новчаном казном у фиксном 
износу од 20.000,00 динара казниће се 
за прекршај предузеће или друго правно 
лице, ако поступа супротно члану 3. 
тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 и 30. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном казном 
у фиксном износу од 10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном у фиксном износу 
од 10.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном у 
фиксном износу од 5.000,00 динара.“

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-320-13/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 др. закон) и члана 37. 
тачка 6. Статута Oпштине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 24/2013 - пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 13. сед-
ници, одржаној дана 22. маја 2017. године, донела је 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о висини закупнине за пословни простор и 

гараже којима располаже Општина  
Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о висини закупнине за пословни простор и гараже којима располаже 
Општина Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 7/2014, 24/2016 
и 8/2017), члан 1. мења се и гласи: 

„Висина закупнине за пословни простор и гараже којима располаже Општина 
Бачка Паланка, зависно од зоне и врсте пословног простора и гаража и њиховог поло-
жаја, по m2 месечно у динарима износи:

ЗОНА
Врста пословног простора I II III IV V VI VII

Локал(излог и улаз са улице) 455,00 360,00 270,00 220,00 180,00 135,00 90,00
Канцеларијски простор 360,00 270,00 220,00 180,00 135,00 90,00 45,00
Магацински простор 450,00 270,00 220,00 130,00 90,00 45,00 20,00
Гараже 100,00 80,00 65,00 60,00 50,00 40,00 20,00
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У горе наведене цена урачунат је 
ПДВ-е “

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-361-14/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

137

На основу члана 2, 4, 9. и 13. Закона 
о комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“ број 88/2011 
и 104/2016) 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 13. сед-
ници, одржаној дана 22.маја 2017. године, 
донела је

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о 

комуналним делатностима

Члан 1.

У Одлуци о комуналним делат-
ностима („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 12/2013), члан 196. 
мења се и гласи:

 „Новчаном казном у износу од 
200.000,00 динара, казниће се за прекр-
шај вршилац комуналне делатности, 

ако комуналне делатности или поједине 
послове у оквиру тих делатности, услед 
свог чињења или нечињења, не врши у 
складу са одредбама ове одлуке или не 
поступа по налозима органа надзора над 
применом ове одлуке (чланови: 42, 44. 
став 1. и 2, 60. став 2, 61. став 1. 2. и 3, 73. 
став 1. тачка 1, 81, 85. став 4, 86, 92. став 
1. тачка 1, 2. и 3, 100, 111, 125, 126, 127, 
128. став 2, 136, 137, 138. став 1. и 2, 140, 
145, 149. став 1, 157, 158, 162, 168, 173. став 
2, 177, 178, 180. и 181.).

За прекршај из претходног става 
казниће се новчаном казном од 15.000,00 
динара и одговорно лице код вршиоца 
комуналне делатности .“

Члан 2.

Члан 197. мења се и гласи:

„Новчаном казном од 200,000,00 
динара казниће се за прекршај корисник 
комуналних производа и услуга са 
својством правног лица, ако својим 
чињењем или нечињењем поступа 
супротно одредбама ове одлуке, не пос-
тупа по наредбама и налозима овлашће-
них представника вршиоца комуналне 
делатности, коме је поверено вршење 
комуналних делатности, или наредбама 
и налозима надлежног инспектора или 
их спречава, омета или на било који 
други начин онемогућава у вршењу 
њихових права и обавеза утврђених овом 
одлуком (чланови: 31. став 1. и 2, 41. став 
1, 47. став 1. тачка 1, 2, 3, 4, 6, 7. и 8, 48. 
став 1. тачка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 57. став 1. и 
2, 60. став 2, 70, 71, 75. став 2, 79. став 3, 
80, 82, 84, 85. став 1. и 2, 92. став 2, 93, 95, 
96, 97, 101. став 1. и 2, 103, 105, 106. став 
1, 107, 114, 115, 116, 117, 119, 124, 128. став 
1. и 3, 129. став 2, 131. став 1, 134. став 3, 
141, 146, 159, 165, 173. став 2, 177. тачка 3, 
181. и 182).

За прекршај из претходног става 
казниће се новчаном казном од 15.000,00 
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динара и одговорно лице код вршиоца 
комуналне делатности.

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се новчаном казном од 100.000,00 
динара вршиоц комуналне делатности са 
статусом предузетника.

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се новчаном казном од 10.000,00 
динара и физичко лице.“

Члан 3.

Члан 198. мења се и гласи:

„За прекршаје из члана 196. и 197. 
ове одлуке, инспектор може наплатити 
новчану казну на месту извршења прекр-
шаја, у фиксном износу и то:

вршиоцу комуналне делатности са 
својством правног лица и предузетнику 
у износу од 20.000,00 динара,

одговорном лицу код вршиоца 
комуналне делатности и физичком лицу 
у износу од 10.000,00 динара.“

Члан 4.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-99/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 29. став 1. и члана 
39. Закона о туризму („Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010, 
99/2011-др.закон, 93/2012 и 84/2015), 
члана 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-
др.закон) 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 13. 
седници, одржаној дана 22. маја 2017. 
године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке 

о оснивању Туристичке 
организације Општине 

Бачка Паланка

Члан 1.

 У Одлуци о оснивању Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 29/2011), члан 3. став. 1. 
мења се и гласи: 

„Туристичка организација обавља 
послове:

1. унапређење и промоција тури-
зма Општине Бачка Паланка,

2. координирања активности и 
сарадње између привредних 
и других субјеката у туризму 
који непосредно и посредно 
делују на унапређењу развоја и 
промоцији туризма ,

3. доношења годишњег про-
грама и плана промотивних 
активности у складу са Стра-
тегијским маркетинг планом, 
плановима и програмима 
Туристичке организације Ср-
бије;
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4. обезбеђивања информа-
тивно-пропагандног мате-
ријала, којим се промо-
вишу туристичке вредности 
Општине Бачка Паланка 
(штампане публикације, аудио 
и видео промотивни мате-
ријал, интернет презентација, 
сувенири итд.);

5. прикупљања и објављивања 
информација о целокупној 
туристичкој понуди на терито-
рији Општине Бачка Паланка, 
као и друге послове од значаја 
за промоцију туризма;

6. организовања и учешћа у орга-
низацији туристичких, науч-
них, стручних, спортских, 
културних и других скупова и 
манифестација;

7. организовања туристичко-
информативних центара (за 
прихват туриста, пружање 
бесплатних информација 
туристима, прикупљање пода-
така за потребе информисања 
туриста, упознавање туриста 
са квалитетом туристичке 
понуде, упознавање надлеж-
них органа са притужбама 
туриста и др.);

8. посредовања у пружању услуга 
у домаћој радиности;

9. подстицања реализације про-
грама изградње туристичке 
инфраструктуре и уређења 
простора;

10. израде, учешћа у изради, као и 
реализације домаћих и међу-
народних пројеката из области 
туризма;

11. припреме и прикупољање 
података, састављање упит-
ника, анализа и других инфор-
мација;

12. друге активности на промо-
цији туризма у складу са Зако-
ном и Статутом Туристичке 
организације.“

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:

„Средства за обављање делат-
ности Туристичке организације обез-
беђују се:

 - из прихода остварених оба-
вљањем делатности и из дру-
гих сопствених прихода,

 - из донација, прилога и спон-
зорства домаћих и страних 
правних и физичких лица,

 - из средстaва буџета Општине 
Бачка Паланка,

 - из других извора у складу са 
законом.“

Члан 3.

У члану 6. став 1. мења се и гласи:

„Директор представља и заступа 
Туристичку организацију, организује и 
руководи радом Туристичке организа-
ције, доноси Правилник о организацији 
и систематизацији послова Туристичке 
организације, извршава одлуке Управног 
одбора и предузима мере за њихово 
спровођење, стара се о законитости рада, 
одговоран је за спровођење програма 
рада Туристичке организације, одго-
воран је за материјално- финансијско 
пословање Туристичке организације, 
врши друге послове утврђене законом и 
Статутом Туристичке организације .“ 

У члану 6. став 2. мења се и гласи:

„Директор врши друге послове 
утврђене законом и Статутом Туристичке 
организације.“ 

У члану 6. став 3. мења се и гласи:
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„Услови и поступак за имено-
вање директора утврђују се Статутом 
Туристичке организације.“

Члан 4.

У члану 8. став 2. мења се и гласи:

„Директор ће бити разрешен пре 
истека мандата:

 - на лични захтев,

 - ако обавља дужност супротно 
одредбама закона,

 - ако нестручним, неправилним 
и несавесним радом проузро-
кује већу штету организацији 
или тако занемарује или неса-
весно извршава своје обавезе 
да су настале или могле нас-
тати веће сметње у раду орга-
низације,

 - ако је против њега покренут 
кривични поступак за дело које 
га чини недостојним за оба-
вљање дужности директора, 
односно ако је правоснажном 
судском одлуком осуђен за 
кривично дело које га чини 
недостојним за обављање дуж-
ности директора,

 - из других разлога утврђе-
них законом или Статутом 
Туристичке организације.“ 

Члан 5.

У члану 9. став 2. мења се и гласи:

„Од укупног броја чланова 
Управног одбора, четири су представ-
ници оснивача, из реда научних и струч-
них лица из области туризма, као и дру-
гих организација које обављају делат-
ност туризма и један члан представник 
запослених.“

Члан 6.

Члан 10. мења се и гласи:

„Управни одбор обавља следеће 
послове: 

 - доноси Статут Туристичке 
организације;

 - доноси пословник о свом раду; 

 - усваја годишњи програм рада 
Туристичке организације са 
финансијским планом;

 - усваја годишњи извештај о 
пословању и завршни рачун;

 - доноси Правилник о раду 
Туристичке организације,

 - расписује Конкурс за избор 
директора, врши избор и 
доставља предлог о изабра-
ном кандидату Скупштини 
општине Бачка Паланка,

 - обавља и друге послове 
утврђене Законом и Статутом 
Туристичке организације.“

Члан 7.

У члану 11. став 3. мења се и гласи:

„Надзорни одбор обавља следеће 
послове:

 - врши надзор над пословањем,

 - прегледа извештај о пословању 
и завршни рачун, као и друга 
акта од значаја за пословање 
организације и утврђује да ли 
су сачињени у складу са про-
писима,

 - доноси пословник о свом раду,

 - обавља и друге послове 
утврђене Законом и Статутом 
Туристичке организације.“

У члану 11. након става 3. додаје 
се став 4. који гласи:
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 „О резултатима надзора Надзорни 
одбор обавештава директора и Управни 
одбор.“

Члан 8.

 Ова одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-332-2/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), члана 41. 
Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 36/2009, 
88/2010 и 38/2015) и закључка Савета за 
запошљавање Општине Бачка Паланка, 
број II-10-1/2017-2, Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 13. седници, одр-
жаној дана 22. маја 2017. године, донела 
је 

О Д Л У К У
о измени Aкционог плана 

запошљавања Општине Бачка 
Паланка за 2017.годину

Члан 1.

У Акционом плану запошља-
вања Општине Бачка Паланка за 2017. 

годину („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 2/2017), погла-
вље „VI МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА ЗА 2017. ГОДИНУ“, мења се 
и гласи:

„VI МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИ-
ТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2017. ГОДИНУ“

Мере активне политике запошља-
вања реализује Општина Бачка Паланка 
и локални Савет за запошљавање у 
сарадњи са НСЗ Служба Бачка Паланка.

У складу са Акционим планом за 
2017. годину предвиђене су следеће мере:

ЈАВНИ РАДОВИ

У 2017. години организоваће се 
јавни радови у области социјалних и 
хуманитарних делатности, одржавања 
и обнављања јавне инфраструктуре и 
одржавања и заштите животне средине 
и природе. Максимална дужина трајања 
јавног рада је четири месеца.

Предлог мера расподеле срестава 
за реализацију мера активне политике 
запошљавања Општине за 2017. годину 
су:

Јавни радови за 33 лица – укупно 
3.590.547,51 динара

За предвиђене активне мере из 
буџета општине је издвојено 2.000.000,00 
динара.

ЦИЉ – Радно ангажовање теже 
запошљивих незапослених лица и неза-
послених у стању социјалне потребе
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Програми,
мере и 

активности

Очекивани 
резултати индикатори

носиоци
активности 

и рок

потребна 
финансијска 
средства у 

РСД

Планирани извори финансирања
Буџет 

локалне 
заједнице

Буџет
АПВ

Републички
буџет

ЈАВНИ 
РАДОВИ

-радно 
ангажовање 
теже 
запошљивих 
незапослених 
лица
-радно 
ангажовање 
незапослених
у стању 
социјалне 
потребе
-унапређење 
радних 
способности 
незапослених
-друштвени 
интерес

Број радно
ангажованих
незапослених

лица

НСЗ и ЛСЗ 3.636.363,64 2.000.000,00 1.636.363,64

Преглед трошкова:

МЕРА БР. 
ЛИЦА МЕСЕЦИ НЕТО 

ИЗНОС ДОПРИНОСИ ТРОШКОВИ 
ПРЕВОЗА

ТРОШКОВИ 
ИЗВОЂЕЊА 

ЈАВНОГ 
РАДА

УКУПНО

ЈАВНИ 
РАДОВИ 33 3 МЕСЕЦА 18.000,00 15.601,49 2.000,00 2.000,00

УКУПНО 33 1.782.000,00 1.544.547,51 198.000,00 66.000,00 3.590.547,51

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-10-5/2017
22. мај 2017. године 
БАЧКА ПАЛАНКА  

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007, 
83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон), 
и члана 37. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 24/2013- пречишћен 
текст) , а у складу са одредбама члана 543. 
и 540. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон 
и 5/2015), Супштина општине Бачка 
Паланка на својој 13. седници, одржаној 
дана 22. маја 2017. године, донела је

О Д Л У К У 
о окончању поступка ликвидације

Члан 1. 

Над ЈП СРЦ ТИКВАРА БАЧКА 
ПАЛАНКА, из Бачке Паланке, улица и 
број: Шеталиште Милана Јанића, бр. 5, 
уписаним у Регистар привредних субје-
ката Агенције за привредне регистре, 
матични број 08165327, ПИБ 100496557, 
покренут је поступак ликвидације, што 
је регистровано решењем Регистратора 
Регистра привредних субјеката Аген-
ције за привредне регистре, број БД 
73930/2016 од 21.09.2016. године.

Како су истекли законом пропи-
сани рокови за обавештавање и пријаву 
потраживања поверилаца и како је пре-
дузеће обавило све законом прописане 
радње у сврху спровођења поступка 
ликивдације, те како се против преду-
зећа не воде никакви други поступци, то 
скупштина доноси одлуку о окончању 
поступка ликвидације.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-023-5/2017 
22. мај 2017. године      
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007, 
83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон) 
и члана 37. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 24/2013- пречишћен 
текст), а у складу са одредбама члана 
541. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон 
и 5/2015), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 13. седници, одржаној 
дана 22. маја 2017. године, донела је 

О Д Л У К У 
о расподели ликвидационог 

остатка

Члан 1. 

Над ЈП СРЦ ТИКВАРА БАЧКА 
ПАЛАНКА - У ЛИКВИДАЦИЈИ, даље: 
предузеће, из Бачке Паланке, улица и 
број: Шеталиште Милана Јанића, бр. 5, 
уписаним у Регистар привредних субје-
ката Агенције за привредне регистре, 
матични број 08165327, ПИБ 100496557, 
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са пословним бројем рачуна 840-746641-
32, одлуком Скупштине општине Бачка 
Паланка бр. II-023-5/2016 од 05. септем-
бра 2016. године, покренут је посту-
пак ликвидације, што је регистровано 
решењем Регистратора Регистра при-
вредних субјеката Агенције за при-
вредне регистре, број БД 73930/2016 од 
21.09.2016. године, са којим датумом је 
објављен и оглас на интернет страни 
Агенције, са позивом повериоцима да 
пријаве своја потраживања на адресу 
ЈП СРЦ Тиквара, Шеталиште Милана 
Јанића, бр. 5, 21400 Бачка Паланка.

Како су у току поступка ликвида-
ције сва пријављена потраживања нами-
рена, након чега је у имовини друштва 
преостала имовина која се налази у 
пописним листама основних сред-
става закључених 21.01.2017. године, то 
скупштина доноси одлуку да се ликви-
дациони остататак расподељује оснивачу 
Скупштини општине Бачка Паланка, ул. 
Краља Петра Првог бр. 16, која ће по 
спроведеном брисању јавног предузећа 
из Регистра привредних субјеката бити 
једини власник преостале имовине.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-023-6/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 72. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007, 
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), 
члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 13. седници одржаној 
дана 22. маја 2017. године, донела је 

О Д Л У К У
о стављању ван снаге Кодекса 

понашања запослених у управи и 
јавним службама Општине  

Бачка Паланка

Члан 1.

Ставља се ван снаге Кодекс пона-
шања запослених у управи и јавним 
службама Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 11/2005).

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-11-4/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 54. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник Републике 
Србије“ , број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015- аутентично тумачење, 68/2015 и 
62/2016-одлука УС) и члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 13. 
седници, одржаној дана 22. маја 2017. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора ОШ “Здравко 
Челар“ у Челареву

I

Разрешава се ДРАГАНА ПИЛИ-
ПОВИЋ, дужности члана Школског 
одбора ОШ “Здравко Челар“ у Челареву, 
изабрана  из реда локалне самоуправе, 
због подношења оставке.

Разрешава се ЈОВАНА КЕШАН-
СКИ, рођ.ВОЈНОВИЋ, дужности члана 
Школског одбора ОШ “Здравко Челар“ 
у Челареву, изабрана  из реда локалне 
самоуправе, због подношења оставке.

II

Именује се НАДА БРДАР, за члана 
Школског одбора ОШ “Здравко Челар“ у 
Челареву,  из реда локалне самоуправе.

Именује се ЈУЛКИЦА ЕЛОР, за 
члана Школског одбора ОШ “Здравко 
Челар“ у Челареву,  из реда локалне само-
управе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II 119-18/2017
22. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 37. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка“ број 
24/2013- пречишћен текст), члана 8. Од-
луке о објављивању општинских про-
писа и других аката („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 4/2015), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 13. седници, одржаној дана 22. маја 
2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Уредништва „Службени лист 
Општине Бачка Паланка“

I

Разрешава се СЛОБОДАН ПРПА, 
дипл. економиста, дужности члана Уред-
ништва „Службени лист Општине Бачка 
Паланка“.

II

Именује се МАЈА ПИЛИПОВИЋ, 
дипл. економиста, за члана Уредни-
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штва „Службени лист Општине Бачка 
Паланка“.

III 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-19/2017
22. мај 2017. године 
Б А Ч К А  П А Л А Н К А 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу 44. став. 1 тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“ , бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон и 101/2016 – др. закон), члана 58. 
став 1. тачка 14. и члана 108. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 09. маја 
2017. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за доделу 

грађевинског материјала, 
намењену стварању и побољшању 

услова становања породица 
избеглица на територији општине 

Бачка Паланка

I

Образује се Комисија за доделу 
грађевинског материјала, намењену 
стварању и побољшању услова стано-

вања породица избеглица на територији 
општине Бачка Паланка ( у даљем тексту: 
Комисија) у циљу реализације Локалног 
акционог плана за унапређење положаја 
избеглих и интерно расељених лица и 
повратника у Општини Бачка Паланка 
у периоду 2014 – 2018. године („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2014).

II

У Комисију се именује:

 - Никола Лалић, за председника

 - Здравка Мерњик, за заменика 
председника

 - Милкица Петржљан, за члана

 - Јелена Малиновић, за члана

 - Тања Торовић, за члана.

III

Задатак Комисије је да донесе Пра-
вилник о раду, да распише јавни позив 
за избор корисника за доделу грађевин-
ског материјала, да изврши пријем доку-
ментације, изврши бодовање приспелих 
захтева и сачини листу реда првенства, 
донесе Одлуку о решавању стамбених 
потреба избеглица са листом корисника 
рангираних према реду првенства на 
основу коначне листе, изврши увид на 
објектима корисника и сачини поједина-
чне спецификације грађевинског мате-
ријала за сваког корисника, припреми 
сву неопходну документацију за распи-
сивање јавне набавке за доделу грађевин-
ског материјала, контролише испоруку 
грађевинског материјала, прати уградњу 
грађевинског материјала у објекте 
корисника, врши контролу уграђености 
материјала и сачињава записник о томе.
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IV

Административно-техничке пос-
лове за потребе рада Комисије обављаће 
Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.

VI

Мандат Комисије траје до завр-
шетка расподеле помоћи.

VII

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к
Број: I-020-4/2017-18
09. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница, с.р.

146

На основу 44. став. 1 тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“ , бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон и 101/2016 – др. закон), члана 58. 
став 1. тачка 14. и члана 108. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 09. маја 
2017. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за доделу 
средстава, намењених стварању 
и побољшању услова становања 

породица избеглица на територији 
општине Бачка Паланка кроз 

куповину сеоске куће са окућницом

I

Образује се Комисија за доделу 
средстава, намењених стварању и 
побољшању услова становања породица 
избеглица на територији општине Бачка 
Паланка кроз куповину сеоске куће са 
окућницом ( у даљем тексту: Комисија) 
у циљу реализације Локалног акционог 
плана за унапређење положаја избеглих 
и интерно расељених лица и повратника 
у Општини Бачка Паланка у периоду 
2014 – 2018. године („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 17/2014).

II

У Комисију се именује:

 - Марија Пуђа, за председника

 - Јелена Малиновић, за заме-
ника председника

 - Здравка Мерњик, за члана

 - Милкица Петржљан, за члана

 - Бошко Мијатовић, за члана.

III

Задатак Комисије је да донесе Пра-
вилник о раду, да распише јавни позив за 
избор корисника за доделу сеоске куће, 
да изврши пријем документације, изврши 
бодовање приспелих захтева и сачини 
листу реда првенства, донесе Одлуку о 
решавању стамбених потреба избеглица 
са листом корисника рангираних према 
реду првенства на основу коначне листе.
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IV

Административно-техничке пос-
лове за потребе рада Комисије обављаће 
Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.

VI

Мандат Комисије траје до завр-
шетка расподеле помоћи.

VII

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к
Број: I-020-4/2017-19
09. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу 44. став. 1 тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гла-
сник РС“ , бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон и 101/2016 – др. закон), члана 58. 
став 1. тачка 14. и члана 108. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 24/2013-пречишћени текст), и 
члана 5. Уговора о сарадњи на реализа-
цији помоћи за стварање и побољшање 

услова становања породица избеглица 
кроз куповину сеоске куће са окућницом 
и додела једнократне помоћи у грађевин-
ском и другом материјалу и/или опреми 
бр. 9-9/540 од 20. априла 2017. године 
председник Општине Бачка Паланка, 
дана 28. априла 2017. године, донео је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за доделу 
средстава, намењених стварању 
и побољшању услова становања 

породица избеглица на територији 
општине Бачка Паланка кроз 

куповину сеоске куће са окућницом 
и доделу једнократне помоћи у 

грађевинском и другом материјалу 
и/или опреми

I

Образује се Комисија за доделу 
средстава, намењених стварању и 
побољшању услова становања породица 
избеглица на територији општине Бачка 
Паланка кроз куповину сеоске куће са 
окућницом и доделу једнократне помоћи 
у грађевинском и другом материјалу и/
или опреми( у даљем тексту: Комисија) 
у циљу реализације Уговора о сарадњи 
на реализацији помоћи за стварање и 
побољшање услова становања породица 
избеглица кроз куповину сеоске куће са 
окућницом и додела једнократне помоћи 
у грађевинском и другом материјалу и/
или опреми бр. 9-9/540 од 20. априла 
2017. године. 

II

У Комисију се именује:

 - Вера Жарковић, за председ-
ника
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 - Милкица Петржљан, за заме-
ника председника

 - Здравка Мерњик, за члана

 - Марија Пуђа, за члана

 - Јасна Поповић, за члана

 - Марија Кутањац, за члана.

 - Ивана Ћурко, за члана –пред-
ставник Комесеријата за избе-
глице и миграције

 - Петар Божовић, за заменика 
члана представника Комесе-
ријата за избеглице и мигра-
ције

III

Задатак Комисије је да донесе Пра-
вилник о раду, да распише јавни позив за 
избор корисника за доделу сеоске куће, 
да изврши пријем документације, изврши 
бодовање приспелих захтева и сачини 
листу реда првенства, донесе Одлуку о 
решавању стамбених потреба избеглица 
са листом корисника рангираних према 
реду првенства на основу коначне листе.

IV

Административно-техничке пос-
лове за потребе рада Комисије обављаће 
Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.

VI

Мандат Комисије траје до завр-
шетка расподеле помоћи.

VII

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к
Број: I-020-4/2017-20
28. април 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница, с.р.



2058 страна - Број 14/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        23. мај 2017. године



23. мај 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 14/2017 - страна 2059  



2060 страна - Број 14/2017        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        23. мај 2017. године

126 ЗАКЉУЧАК о прихватању Извештаја 
о раду Општинске управе Општине Бачка 
Паланка за 2016. годину .......................  2037
127 ЗАКЉУЧАК о прихватању Извештаја 
о раду Правобранилаштва Општине Бачка 
Паланка за 2016. годину са рекапитулацијом 
извештаја у табеларном приказу ..........  2037
128 ЗАКЉУЧАК о прихватању Извештаја о 
раду ЈП „Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за период 
01.01. 2016.- 30.11. 2016. године и ЈП 
„Стандард“ Бачка Паланка за период 01.12. 
2016. - 31.12.2016. године .....................  2038
129 ЗАКЉУЧАК о прихватању Извештаја 
о раду и финансијском пословању 
Туристичке организације Општине  
Бачка Паланка за 2016. годину ............  2038
130 ЗАКЉУЧАК о прихаватању 
Финансијског извештаја и Извештаја о раду 
Установе: Културни центар Бачка Паланка 
за 2016. годину .......................................  2039
131 ЗАКЉУЧАК о прихаватању Информације 
ЈП „Стандард“ Бачка Паланка“ о Плану 
детаљне регулације моста преко Дунава код 
Бачке Паланке, под бројем СК 02-199/1-15 
од 15. маја 2017. године ........................  2039
132 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на 
Финансијски план Геронтолошког центра 
Бачка Паланка за 2017. годину ............  2040
133 ОДЛУКА о изменама и допунама 
Одлуке о држању домаћих животиња и 
кућних љубимаца на територији Општине 
Бачка Паланка ........................................  2040
134 ОДЛУКА о изменама и допунама 
Одлуке о паркирању ..............................  2042
135 ОДЛУКА о изменама и допунама 
Одлуке о мерама заштите пољопривредног 
земљишта, пољских путева и канала 
од пољске штете и организовању 
пољочуварске службе на подручју  
Општине Бачка Паланка .......................  2043
136 ОДЛУКА о изменама и допунама 
Одлуке о висини закупнине за пословни 
простор и гараже којима располаже 
Општина Бачка Паланка .......................  2044

137 ОДЛУКА о изменама и допунама 
Одлуке о комуналним делатностима ...  2045
138 ОДЛУКА о изменама и допунама 
Одлуке о оснивању Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка .  2046
139 ОДЛУКА о измени Aкционог плана 
запошљавања Општине Бачка Паланка за 
2017.годину ............................................  2049
140 ОДЛУКА о окончању поступка 
ликвидације ............................................  2051
141 ОДЛУКА о расподели ликвидационог 
остатка ....................................................  2051
142 ОДЛУКА о стављању ван снаге Кодекса 
понашања запослених у управи и јавним 
службама Општине Бачка Паланка .....  2052
143РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању 
чланова Школског одбора ОШ “Здравко 
Челар“ у Челареву .................................  2053
144 РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању 
члана Уредништва „Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ .....................  2053

145 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за 
доделу грађевинског материјала, намењену 
стварању и побољшању услова становања 
породица избеглица на територији општине 
Бачка Паланка ........................................  2054
146 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за 
доделу средстава, намењених стварању и 
побољшању услова становања породица 
избеглица на територији општине Бачка 
Паланка кроз куповину сеоске куће са 
окућницом ..............................................  2055
147 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за 
доделу средстава, намењених стварању и 
побољшању услова становања породица 
избеглица на територији општине Бачка 
Паланка кроз куповину сеоске куће са 
окућницом и доделу једнократне помоћи у 
грађевинском и другом материјалу и/или 
опреми ....................................................  2056

Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник мр Лука Станић, текући рачун бр. 
840-80640-29, Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs 
Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs

С А Д Р Ж А Ј
Страна Страна СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ


