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Члан 2.

На основу члана 3. став 2. Закона
о добробити животиња (‹›Службени гласник Републике Србије›› број 41/2009),
члана 20. тачка 26. и члан 32. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број
129/2007) 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 21. седници, одржаној дана 13.
јуна 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
о држању домаћих животиња и
кућних љубимаца на територији
Општине Бачка Паланка
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Домаћим животињама у смислу
ове одлуке сматрају се животиње које је
човек одомаћио и чији опстанак зависи
од непосредне бриге човека, и то:
1. копитари и папкари;
2. живина;
3. кунићи;
4. голубови;
5. нојеви;
6. пчеле.
Домаће животиње из става 1. овог
члана, у складу са одредбама ове одлуке
могу се држати у следећим просторима:
•

копитари и папкари, у дворишту породичне куће, заједничком дворишту породичне
куће;

•

живина, у дворишту породичне куће, заједничком дворишту
породичне куће, заједничком
дворишту са већим бројем породичних кућа;

•

кунићи, у дворишту породичне куће, заједничком дворишту
породичне куће;

•

голубови, у стамбеној згради,
у дворишту стамбених зграда, у породичној кући, у дворишту породичне куће, заједничком дворишту породичне
куће, заједничком дворишту

Члан 1.
Овом одлуком се одређују места
и простори у којима се могу држати домаће животиње и кућни љубимци, место
и начин извођења кућних љубимаца, а
нарочито паса и мачака, на јавне површине, организовње зоохигијенске службе и
обезбеђивање прихватилишта за напуштене животиње, на територији Општине
Бачка Паланка.
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са већим бројем породичних
кућа;

II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

нојеви, у дворишту породичне
куће, заједничком дворишту
породичне куће.

Копитари, папкари и нојеви

Члан 3.
Кућни љубимци у смислу ове одлуке су животиње које се држе ради дружења, и то пси и мачке.
Држање егзотичних и дивљих животиња као кућних љубимаца, регулисано је законом којим се уређује добробит
животиња.
Пси и мачке, у складу са одредбама ове одлуке, могу се држати у следећим
просторима: у стану у стамбеној згради,
у породичној кући, у дворишту породичне куће, у заједничком дворишту породичне куће и у заједничком дворишту са
већим бројем породичних кућа.
Члан 4.
Двориште у смислу одредаба ове
одлуке је преостали ограђен део грађевинске парцеле ограђен или неограђен,
који припада стамбеној згради, односно
породичној кући.
Члан 5.
Држалац животиње је обавезан
да животињу држи на начин којим не
угрожава њену добробит, да јој обезбеди адекватан смештај, неопходну негу,
правилну исхрану, одговарајуће хигијенско-санитарне услове простора у ком борави и здравствену заштиту у складу са
законом којим се уређује добробит животиња.
Држалац животиње не може бити
лице млађе од 18 (осамнаест) година старости.

Члан 6.
На изграђеним парцелама индивидуалног становања могу се држати копитари, папкари и нојеви у економским
објектима који морају да испуњавају
стандарде прописане посебним законима и подзаконским актима.
Објекти за држање стоке морају
бити изграђени од тврдог материјала (и
затворени и отворени објекти), са подовима од непропустљивог материјала и
нагибом према каналу за одвођење осоке
и ђубрета у прихватни базен (за осоку)
односно ђубриште.
Прихватни базен за осоку и ђубриште мора бити изграђен од непропустљивог материјала тако да не може
доћи до загађења земљишта, вода и подземних вода, тј. осока и друге воде (нпр.
киша) које се сливају са ђубришта, не смеју
да се слободно разливају по околини.
Члан 7.
Објекти за држање животиња из
члана 6. ове одлуке морају бити удаљени
од стамбених објеката на суседној парцели:
•

за до 25 условних грла папкара или копитара најмање 15
метара уколико су затворени
објекти или 25 метара уколико
су отворени објекти;

•

за до 50 условних грла папкара или копитара најмање 40
метара уколико су затворени
објекти или 60 метара уколико
су отворени објекти;

•

за до 100 условних грла папкара или копитара најмање 50
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метара уколико су затворени
или 75 метара уколико су отворени објекти;
•

за преко 100 условних грла папкара или копитара најмање
150 метара.

Прихватни базени за осоку и ђубриште, за објекте из става 1. овог члана
морају бити удаљени најмање 25 метара
од суседних стамбених објеката.
Живина
Члан 8.
Перната живина може да се држи
у економским објектима, као и у двориштима индивидуалне изградње у ограђеном простору или у кавезу.
Економски и помоћни објекат или
просторија, ограђен простор или кавез за
држање пернате живине, морају да буду
изграђени од чврстог материјала који се
може лако чистити и дезинфиковати.
Економски и помоћни објекти или
просторије у којима се држи перната живина морају бити удаљени најмање 15
метара од суседних стамбених објеката
уколико су затворени или најмање 25 метара уколико су отворени објекти.
У двориштима породично-стамбених кућа са више станова и у двориштима са већим бројем породично-стамбених кућа једно домаћинство може да
држи пернату живину у објектима који
су удаљени од најближих стамбених
објеката најмање 15 метара и то уколико држалац прибави сагласност осталих
станара. Уколико објекат користи више
корисника, држалац пернате живине је
дужан да прибави њихову сагласност.
Ђубришта за објекте из става 3.
овог члана морају бити удаљена најмање
25 метара од суседних стамбених објеката.
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Кунићи
Члан 9.
Кунићи могу да се држе у економским објектима, као и у економском
делу парцеле индивидуалне стамбене изградње у ограђеном простору или кавезу.
Економски и помоћни објекат или
просторија, ограђен простор или кавез за
држање кунића, морају да буду изграђени од чврстог материјала који се може
лако чистити и дезинфиковати.
Економски и помоћни објекти или
просторије у којима се држе кунићи морају бити удаљени најмање 15 метара од
суседних стамбених објеката уколико су
затворени или најмање 25 метара уколико су отворени објекти.
У двориштима породично-стамбених кућа са више станова и у двориштима
са већим бројем породично-стамбених
кућа једно домаћинство може да држи
куниће у објектима који су удаљени од
најближих стамбених објеката најмање
10 метара и то до 15 животиња. Уколико
држалац прибави сагласност свих станара може да држи и већи број животиња.
Уколико објекат користи више корисника држалац кунића је дужан да прибави
њихову сагласност.
Ђубришта за објекте из става 1.
овог члана морају бити удаљена најмање
25 метара од суседних стамбених објеката.
Голубови
Члан 10.
Голубови се могу држати у објектима изграђеним на парцелама индивидуалног становања у посебним просторијама или објектима или кавезима у
дворишту.
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За држање више од 10 голубова
мора се изградити стални објекат у дворишту, а за држање до 10 голубова може
се изградити привремени објекат.
У објектима колективног становања голубови могу да се држе у кавезима
на тавану само уз сагласност скупштине
станара, односно савета станара.
Помоћни објекат или просторија
или кавез за држање голубова, морају
да буду изграђени од чврстог материјала
који се може лако чистити и дезинфиковати.
Ако двориште користи више власника или корисника, голубови могу да се
држе под условима прописаним овом одлуком, само уз сагласност свих власника
или корисника.
Пчеле
Члан 11.
Пчеле се могу држати, под следећим условима:
1. На изграђеним парцелама са
објектима
индивидуалног
становања и породничним
стамбеним зградама могу се у
дворишном делу парцеле држати пчелињаци до 10 (десет)
кошница, и то само у зимском
периоду, тако да су кошнице
удаљене најмање 10 (десет)
метара од стамбених објеката, објеката за држање животиња и објеката за снабдевање
водом, а улаз кошнице не сме
бити окренут према наведеним
објектима.
2. Пчелињаци са преко 10 (десет)
кошница се могу постављати
на отвореном простору тако да
су удаљени најмање 30 (тридесет) метара од стамбених обје-
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ката, објеката за држање животиња, јавних путева, објеката
за снабдевање водом, а улаз
кошнице не сме бити окренут
према наведеним објектима.
Држалац пчела је дужан да предузима свe мере редовног одржавања пчелињих друштава.
Уколико је пчелињак на паши ван
насељеног места и држалац није стално
присутан, без обзира на број кошница,
мора на видном месту да истакне своје
име и презиме и пуну адресу, а кошнице
да обележи у складу са важећим прописима.
Уколико двориште користи више
власника или корисника, пчеле се могу
држати под условима прописаним овом
одлуком, само ако се с тим сагласе сви
власници односно корисници дворишта.
III ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Пси и мачке
Члан 12.
Пси и мачке се могу држати у
стану, у стамбеној згради, у породичној
кући, у породичној кући са двориштем,
у броју и на начин којим се обезбеђује
њихова добробит, под условом да се не
угрожавају и узнемиравају људи и њихова околина.
Забрањено је држање паса и мачака, те њихово остављање без надзора држаоца на балкону, тераси, лођи и у подруму који припада стану.
Члан 13.
Дозвољено је увођење паса и мачака у лифтове стамбених зграда уколико су празни.
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Приликом коришћења лифтова,
степеништа и ходника стамбених зграда,
пси морају бити на повоцу под непосредном контролом држаоца или друге особе
која изводи пса.

мена, пси могу да се слободно крећу под
контролом човека.

Члан 14.

Члан 17.

Улазна капија дворишта стамбене
зграде, дворишта породичне куће, заједничког дворишта породичне кући и дворишта са већим бројем породичних кућа
у коме се држи пас, мора бити видно означена таблом са цртежом и натписом
који указује на присуство пса: „чувај се
пса“.

Површине јавне намене и површине у јавном коришћењу (у даљем тексту:
јавне површине), у смислу одредаба ове
одлуке су: јавне саобраћајне површине, јавне зелене површине, површине
око објеката јавне намене и неизграђено грађевинско земљиште намењено за
уређење или изградњу објеката јавне
намене или јавних површина и површине које планским документом нису одређене као површине јавне намене али су
доступне већем броју грађана, као што
су изграђене и уређене саобраћајне и зелене површине унутар и између блокова
зграда, између зграда, унутар отворених
тржних центара, колонаде, пасажи и сл.

Члан 15.
Пси који се држе као љубимци, а
могу представљати опасност за околину, могу се држати у објектима из члана
12. ове одлуке, а у складу са Законом о
добробити животиња и Правилником о
начину држања паса који могу престављати опасност за околину.
Члан 16.
У објектима породичне куће са
двориштем пси морају да се држе тако да
не могу прићи уличној огради односно
регулационој линији на удаљеност од
најмање 1 метар.
У објектима породичне куће са
двориштем и ограђеним двориштима
пословних објеката псу треба обезбедити адекватну кућицу са изолацијом.
Ограђени простор, односно простор по коме се пси крећу мора да буде
удаљен најмање 1 метар од најближег
стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.
Изузетно, у ограђеним двориштима пословних објеката, ван радног вре-

Извођење кућних љубимаца на
површине јавне намене и површине у
јавном коришћењу

Члан 18.
На јавне површине могу се изводити пси и мачке који су вакцинисани
против беснила и трајно обележени у
складу са Правилником о начину обележавања и регистрације паса и мачака.
Члан 19.
Приликом извођења паса или мачака држалац или друга особа која изводи животињу је дужан да код себе има
одговарајуће кесе за измет настао приликом извођења.
Члан 20.
Држалац или друга особа која изводи животињу може да изведе пса само
на повоцу, који не може бити дужи од 2
метра.
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Пси из члана 15. ове одлуке, ако
су старији од 4 месеца, могу да се изводе
само на повоцу који није дужи од 1 метра
и са обавезном корпом на њушци.
Држалац или друга особа која изводи пса сноси потпуну одговорност за
његово понашање на јавној површини.
Члан 21.
Забрањено је пуштати пса са повоца да се слободно креће у делу парка
или друге јавне површине у ком се налази уређено дечије игралиште.
Члан 22.
У парку или другој јавној површини, може се одредити површина за слободно кретање паса у присуству власника.
Предузеће надлежно за одржавање јавне површине одређује и уређује
просторе за слободно кретање паса постављањем видно назначених табли о
намени јавне површине, а по претходно
прибављеној сагласности Општинске
управе Општине Бачка Паланка.
Члан 23.
На површинама одређеним за слободно кретање паса, забрањено је:
•

уводити кује у терању и болесне псе;

•

коришћење за професионалну
обуку паса;

•

уношење стаклене амбалаже;

•

уношење и остављање хране;

•

шишање и четкање паса.

На улазу на простору намењеном
за слободно кретање паса, забране из
става 1. овог члана морају бити видно истакнуте, о чему се стара предузеће или
предузетник коме је поверено обављање
делатности одржавања јавне површине.
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Члан 24.
Уколико пас или мачка приликом
извођења, на било који начин, испрља
степениште,
заједничко
двориште,
лифт или друге заједничке просторије у
објектима вишепородичног становања,
или површину јавне намене, власник,
односно држалац који изводи пса или
мачку, дужан је да испрљану површину
без одлагања очисти, а по потреби опере
и дезинфикује, у складу са законом.
О постављању и одржавању опреме за одлагање фекалија паса и мачака
у парку, стара се предузеће или предузетник коме је поверено обављање делатности одржавања јавне површине.
Члан 25.
Забрањено је псе и мачке уводити у:
1. објекте које користе органи државне управе и локалне самоуправе;
2. објекте и просторије за здравствену заштиту грађана;
3. објекте и просторије у којима
се обавља васпитно образовна делатност или обезбеђује
смештај, боравак и исхрана деце, ученика и студената;
4. објекте за производњу, контролу и промет лекова;
5. објекте за производњу, смештај
и промет животних намирница;
6. верске објекте.
Власници, односно корисници
осталих објеката у јавном коришћењу,
дужни су да на видном месту истакну
обавештење о слободном увођењу или
забрани увођења паса и мачака у објекат.
Члан 26.
Забрањено је изводити на јавне
површине и ван простора у коме бора-
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ве, егзотичне и дивље животиње које
се држе као кућни љубимци, а које могу
представљати опасност по друге кућне
љубимце или људе, осим приликом промене места боравка и одвођења код ветеринара, и то у одговарајућим транспортерима прилагођеним врсти и величини
животиње.
IV ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И
МАЧКЕ
Члан 27.
Општина Бачка Паланка ангажује
предузећа или предузетнике (у даљем
тексту: вршилац комуналне услуге) за
обављање следећих послова:
•

хватања и збрињавања напуштене и изгубљене животиње у
прихватилиште за животиње;

•

нешкодљиво уклањање лешева
са јавних површина и објеката
за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења
или промет животиња;

•

транспорт или организовање
транспорта сакупљених лешева животиња до објеката
за скупљање, прераду или
уништавање анималног отпада у складу са посебним прописом.

Послове организованог хватања
напуштених и изгубљених животиња
на територији општине Бачка Паланка,
вршилац комуналне услуге обавља савременим методама и на хуман начин,
уз примену одговарајуће опреме и превозних средстава, на начин да се са животињом мора поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње,
страха и стреса, а у складу са законом
којим се уређује добробит животиња.
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Члан 28.
Прихватилиште за напуштене
животиње (псе и мачке), у смислу ове одлуке је објекат у коме се врши организован привремени или трајни смештај за:
•

напуштене и изгубљене животиње;

•

животиње чији власници односно држаоци не могу више
да се брину о њима;

•

животиње које орган надлежан
за послове здравствене заштите и добробити животиња
одузме власницима односно
држаоцима;

•

животиње које су у опасности.

Прихватилиште организује свој
рад и активности у складу са позитивним законским прописима, а нарочито у
складу са Правилником о условима које
морају да испуњавају прихватилишта и
пансиони за животиње.
Члан 29.
Послове прикупљања, превоза и
збрињавања напуштених и изгубљених
паса и мачака обавља вршилац комуналне услуге који испуњава услове за рад у
складу са позитивним законским нормама и који је уписан у одговарајући регистар, а коме Општина Бачка Паланка повери обављање ових послова, у складу са
посебним прописима.
Сахрањивање угинулих домаћих
животиња врши се на посебном простору за те намене.
Члан 30.
У рад прихватилишта биће укључене невладине организације и удружења
грађана које се баве заштитом живо-
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тиња, уз претходну сагласност Општинског већа Општине Бачка Паланка.
Члан 31.
Напуштена је она животиња која
нема дом или која се налази изван њега и
лишена је бриге и неге држаоца или ју је
држалац свесно напустио.
Напуштеном животињом ће се
сматрати и она чији држалац одбије да
на захтев овлашћеног лица пружи доказ
о власништву.
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1. и 2. овог члана до објеката за прераду
или уништавање анималног отпада, на
начин који не представља ризик по друге
животиње, људе или животну средину, а
у складу са посебним законом.
Трошкове из става 1, 2. и 3. овог
члана утврђује вршилац комуналне услуге, а по претходно прибављеној сагласности Општинског већа Општине
Бачка Паланка.
V МЕРЕ ЗАБРАНЕ

Изгубљена животиња је она животиња која напусти држаоца без његове
воље и коју он тражи.

Забрањено је:

Трошкове
хватања,
превоза,
смештаја, исхране и неге животиња из
става 1. и 3. овог члана сноси држалац,
а ако је он непознат, трошкове сноси
Општина Бачка Паланка.

1. остављање лешева угинулих
домаћих животиња и кућних
љубимаца, и њихових делова
на површинама које нису за то
предвиђене;

Трошкове из става 4. овог члана
утврђује вршилац комуналне услуге
коме је поверено обављање наведених
послова, а по претходно прибављеној
сагласности Општинског већа Општине
Бачка Паланка.

2. сахрањивање угинулих домаћих животиња и кућних
љубимаца, и њихових делова
на површинама које нису за то
предвиђене;

Члан 32.
Вршилац комуналне услуге обавља послове нешкодљивог уклањања
лешева животиња са јавних површина.
Уколико се са јавне површине уклони
леш животиње познатог држаоца, трошкове уклањања сноси држалац.
Вршилац комуналне услуге ће
преузимати и лешеве угинулих животиња из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или
промет животиња, по позиву власника, а
о његовом трошку.
Вршилац
комуналне
услуге
транспортује или организује транспорт
прикупљених лешева животиња из става

Члан 33.

3. држање и збрињавање домаћих животиња супротно одредбама ове одлуке;
4. напајање домаћих животиња
и кућних љубимаца на јавним
чесмама и бунарима намењеним за водоснабдевање грађана;
5. шишање и чешљање паса на
јавним површинама, као и остављање и одлагање ошишане
псеће длаке на јавним површинама;
6. увођење домаћих животиња
у службене просторије, на дечија игралишта или друга јавна места где се окупља већи
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број грађана, супротно одредбама ове одлуке;
7. вршење других радњи супротно одредбама ове одлуке.
VI НАДЗОР
Члан 34.
Надзор над применом ове одлуке
врши Општинска управа Општине Бачка
Паланка, путем Одељења за привреду.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке обавља инспектор за
заштиту животне средине и комунални
инспектор.
Надлежна инспекција обавезна је
да донесе решење о забрани држања животиња на начин који је у супротности са
одредбама ове одлуке.
Надлежна инспекција овлашћена
је да власницима или држаоцима животиња, решењем наложи да у одређеном
року отклоне недостатке или неправилности у погледу држања животиња у
смислу одредаба ове одлуке, уколико не
поступе по решењу за отклањање недостатака или неправилности у држању животиња.
Комунални редари врше контролу
спровођења одредаба ове одлуке на јавним и јавним зеленим површинама. Ако
комунални редар у вршењу контроле
утврди да је учињен прекршај или привредни преступ, дужан је да на прописан
начин сачини записник и да га достави
комуналном инспектору.
Члан 35.
Надлежна инспекција покреће
поступак за принудно извршење-уклањање животиња уколико власник или
држалац животиње не поступи у складу
са решењем о забрани држања животиње
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из члана 34. став 3. и 4. ове одлуке, односно ако животињу не отуђи у остављеном року.
Члан 36.
Уклањање животиња у поступку
принудног извршења извршиће се на
терет власника, односно држаоца и то
тако што ће се уклоњена животиња предати одговарајућем правном лицу (задруга, фарма, кланица и сл.) или физичком лицу (пољопривредни произвођач
и сл.), уз накнаду, од које власнику или
држаоцу припада износ накнаде умањен
за трошкове принудног извршења.
Уклањање животиња у поступку
принудног извршења обавља вршилац
комуналне услуге.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном од 25.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице ако:
1. у парку или другој јавној површини не постави видне ознаке за слободно кретање паса
у присуству власника (члан 22.
став 2. ове одлуке).
2. на улазу на простору намењеном 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, сахрањивања или уништавања домаћих животиња супротно
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одредбама из члана 27. ове одлуке.

супротно одредбама из члана
13. ове одлуке,

За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном
од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара.

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

За прекршај из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.
Члан 38.
Новчаном казном од 2.500,00 до
75.000,00 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 супротно
одредбама из члана 7. ове одлуке,
3. држи живину супротно одредбама из члана 8. ове одлуке,
4. држи куниће супротно одредбама из члана 9. ове одлуке,
5. држи голубове супротно одредбама из члана 10. ове одлуке,

10. држи псе који се држе као љубимци, а могу представљати
опасност за околину супротно
одредбама члана 15. ове одлуке,
11. држи псе у објектима породичне куће са двориштем супротно 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 одредбама члана 19. ове одлуке,
14. изводи псе супротно одредбама из члана 20. ове одлуке,
15. не поступа у складу са одредбама члана 21. ове одлуке,
16. не поступа у складу са одредбама члана 23. став 1. ове одлуке,
17. без одлагања не опере и не
очисти испрљану јавну површину, заједничке просторије или заједничко двориште
(члан 24. став 1. ове одлуке),

6. држи пчеле супротно одредбама из члана 11. ове одлуке,

18. не поступа у складу са одредбама члана 25. став 1. ове одлуке,

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

19. поступа са животињама супротно одредбама из члана 33.
ове одлуке,

8. у објектима колективног становања уводи псе и мачке и
користи лифтове, степеништа
и ходнике стамбених зграда

20. не поступи по решењу инспектора из члана 34. ове одлуке.
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VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња („Службени лист Општине Бачка Паланка" број 2/2009 и 23/2011).

Члан 39.
Власници постојећих економских
објеката за држање животиња који не
испуњавају просторне услове прописане
овом одлуком, дужни су да их ускладе у
року од три месеца од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 40.
Предузеће надлежно за одржавање јавне површине дужно је да одреди
површину, услове за слободно кретање
паса и постави видно назначене табле о
намени јавне површине из члана 22. став
2. ове одлуке, у року од шест месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 41.
Предузеће или предузетник коме
је поверено обављање делатности одржавања јавне површине дужно је да на улазу
на простор који је намењен за слободно
кретање паса постави видно истакнуте
табле о мерама забране које су предвиђене чланом 23. став 1. ове одлуке, у року
од шест месеци од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 42.
Поступци инспекцијског надзора,
започети пре ступања на снагу ове одлуке, окончаће се према одредбама одлуке
која је важила у моменту покретања поступка.
Члан 43.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о условима за
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Члан 44.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Општине Бачка Паланка''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-501-45/2014
13. јун 2014. годину
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 4. став 6. Закона о посебним условима за упис права
својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе („Службени гласник Републике Србије” број 25/2013),
члана 9. став 2. Правилника о условима, начину и поступку за стицање права
својине на земљишту и објектима на које
се примењује Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе
(„Службени гласник Републике Србије”
број 31/2013) 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 21. седници, одржаној дана 13. јуна 2014. године, донела је
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ОДЛУКУ
о одређивању органа за давање
сагласности за упис права својине
на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе
Члан 1.
Овом одлуком одређује се орган
надлежан за давање сагласности за упис
права својине за објекте који су изграђени на површинама јавне намене, односно
на земљишту планираном за уређење
или изградњу објеката јавне намене или
површина јавне намене за које се, у складу са одредбама посебног закона утврђује
јавни интерес.
Члан 2.
Одређује се Општинско веће
Општине Бачка Паланка за давање сагласности за објекте из члана 1. ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка “ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-463-43/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Служ-

18. јун 2014. године

бени гласник Републике Србије" број
129/2007) и члана 37. тачка 8. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој
21.седници, одржаној дана 13. јуна 2014.
године, донела је

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке
о оснивању Фонда за развој
предузетништва Општине Бачка
Паланка
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за
развој предузетништва Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 9/2006),), у члану 6.
став 1. после тачке 10., додаје се тачка 11.
која гласи:
„11. додела субвенција предузетницима и малим предузећима.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-025-6/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

18. јун 2014. године
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Члан 2.

На основу члана 37. став. 1. тачка
6. и члана 108. став 1. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 24/2013 –
пречишћен текст), Скупштина општине
Бачка Паланка је на својој 21. седници,
одржаној дана 13. јуна 2014. године,
донела следећу

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
регресирању трошкова смештаја и
превоза ученика и студената
Члан 1.
У Одлуци о регресирању трошкова смештаја и превоза ученика и студената („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 29/2013), члан 2. мења се
и гласи:
„Право на регресирање трошкова смештаја имају редовни ученици
средњих школа и редовни студенти основних студија уколико:
1. имају пребивалиште на територији Општине Бачка Паланка,
2. похађају наставу/предавања у
школама/на факултетима чији
је оснивач Република, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, а које
се налазе на територији друге
општине/града,
3. први пут уписују школску годину, односно годину студија,
4. корисници су услуга домског
или приватног смештаја,
5. нису корисници регресираног
превоза.“

Члан 3. мења се и гласи:
„Право на регресирање трошкова
превоза имају редовни ученици средњих
школа и редовни студенти основних студија уколико:
1. имају пребивалиште на територији Општине Бачка Паланка,
2. путују на територији своје и
у друге општине где похађају
наставу/предавања у школама/на факултетима чији је оснивач Република, Аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе,
3. први пут уписују школску годину, односно годину студија,
4. нису корисници услуга смештаја,
5. нису корисници студентских
стипендија нити кредита.“
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Право на регресирање трошкова
остварује се на захтев корисника који се
подноси надлежном одељењу Општинске управе.
Уз захтев корисник је дужан да
достави потребне доказе о испуњености
услова и то:
1. За ученике потврда о пребивалишту или фотокопија личне
карте, или пасоша, а за студенте фотокопија личне карте
(уколико лична карта садржи
податак о адреси становања)
или очитани лист биометријске
личне карте,
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2. Потврду о уписаном разреду,
односно потврду о уписаној
години студија,
3. Потврду дома да јесте/није корисник услуга смештаја,
4. Изјава родитеља детета, односно студента под моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу о релацији на којој
путује од места становања до
школе/ седишта факултета,
5. Решење којим је утврђено
својство да је родитељ пали
борац или војни инвалид или
цивилни инвалид рата,
6. Решење којим је утврђено право на материјално обезбеђење
породице, односно право на
дечији додатак,
7. За децу самохраних родитеља
извод из матичне књиге умрлих или решење надлежног
органа о проглашењу несталог
лица умрлим, одлуку надлежног органа о вршењу родитељског права, или извод из
матичне књиге рођених детета, или решење инвалидске
комисије и потврда фонда за
пензијско и инвалидско осигурање да није остварено право
на пензију, или потврда надлежног војног органа, или потврда надлежног казнено-поправног завода,
8. За родитеље који нису запослени потврду Националне службе за запошљавање,
9. Потврду о просеку оцена из
школе или факултета, осим за
ученике првог разреда средње
школе и студенте прве године
факултета који достављају сведочанство о претходно завршеном школовању,

18. јун 2014. године

10. Акт којим је утврђен статус
избеглих и расељених лица,
потврду о поднетом захтеву
за стицање држављанства Републике Србије или Решење о
стицању држављанства Републике Србије,
11. Закључен и оверен у суду или
општини Уговор са власником
непокретности о издавању у
закуп непокретности, као и
доказ да је власник непокретности платио порез на приход
од издавања у закуп непокретности у складу са прописима
којима је регулисан порез на
доходак грађана.“
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-451-9/2014
13. јун 2014. 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 члана 37. тачка 6. 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 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

18. јун 2014. године
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ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије
развоја социјалне заштите
Општине Бачка Паланка за
период од 2014 - 2018. године
Члан 1.
Приступа се изради Стратегије
развоја социјалне заштите општине
Бачка Паланка за период од 2014 - 2018.
године ( у даљем тексту: Стратегија развоја социјалне заштите).
Члан 2.
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На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013 – пречишћен текст), члан 41. Закона о запoшљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник
Републiке Србије“ број 36/2009 и 88/2010)
и закључка Савета за запошљавање
Општине Бачка Паланка, Скупштине
општине Бачка Паланка на својој 21. седници, одржаној 13. јуна 2014. године,
донела је

Циљ израде Стратегије развоја социјалне заштите је израда и доношење
стратешког документа ради унапређивања система социјалне заштите у општини Бачка Паланка.

ОДЛУКУ
о измени Акционог плана
запошљавања Општине Бачка
Паланка за 2014. годину

Члан 3.

Члан 1.

Стратегија развоја социјалне заштите доноси се за период од четири године (2014. - 2018. године).

У члану 1. Акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за
2014. годину („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 7/2014) поглавље
„VI Мере активне политике запошљавања Општине Бачка Паланка за 2014.
годину“ мења се и гласи:

Члан 4.
Овлашћује се Локални савет за социјалну заштиту општине Бачка Паланка да изради Стратегију развоја социјалне заштите.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-55-3/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

"VI MEРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2014.ГОДИНУ
Мере активне политике запошљавања реализује Општина Бачка Паланка
и Локални савет запошљавања у сарадњи
НСЗ Служба Бачка Паланка.
У складу са Акционим планом за
2014. годину предвиђене су следеће мере:
Субвенције за запошљавање и то:
-- јавни радови
-- рад Савета за запошљавање и
организација Сајма запошљавања.
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Предлог мера расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања
Општине за 2014. годину
-- Јавни радови 						
3.300.000,00 динара
-- Рад Савета за запошљавање и организација сајма за запошљавања 			
						
		
200.000,00 динара
УКУПНО СРЕДСТАВА: 					

3.500.000,00 динара.

За предвиђене активне мере из буџета Општине је издвојено 3.500.000,00 динара.
Планирана средства АП Војводине 1.700.000,00 динара.
ЦИЉ – Повећано запошљавање млађих од 30 и старијих од 50 година
Потребна
Програми,
Носиоци
Очекивани
финансијска
мере и
индикатори активности
резултати
средства у
активности
и рок
РСД
Јавни
радови

Планирани извори финансирања
Буџет
локалне
заједнице

Буџет АПВ

Републички буџет

Интерес
Број
локалне
укључених НСЗ и ЛСЗ 5.000.000,00 3.300.000,00 1.700.000,00
самоуправе
лица

Преглед трошкова по мерама запошљавања
МЕРА

БР. ЛИЦА

МЕСЕЦИ

ОСИГУРАЊЕ

ИЗНОС

УКУПНО

Јавни радови

5.000.000,00

УКУПНО:

5.000.000,00

"

Члан 2.
Одлуку о измени Акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за 2014.
годину објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-10-4/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

18. јун 2014. године
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На основу члана 27. став 10.
Закона о јавној својини („Службени
гласник Републике Србије“ број 72/2011
и 88/2013), члана 2. 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 7. став 1 Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“ број
10/2014) 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 21.
седници, одржаној дана 13. јуна 2014. године доноси

ОДЛУКУ
о отуђењу непокретности из јавне
својине Општине Бачка Паланка
Члан 1.
Општина Бачка Паланка приступа
спровођењу поступка отуђења непокретности уписаних у Лист непокретноти
бр.125 к.о. Обровац, уписаних под кат.
парц. бр. 1654, земљиште под зградом –
објектом у површини од 34м2, земљиште
под зградом – објектом у површини од
4а 82м2, земљиште под зградом – објектом у површини од 70м2, земљиште под
зградом – објектом у површини од 4а
94м2, земљиште под зградом – објектом
у површини од 4а 49м2, земљиште под
зградом – објектом у површини од 25м2,
земљиште под зградом – објектом у површини од 2а 59м2, земљиште уз зграду – објекат у површини од 1ха 07а 32м2,
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упкуне површине 1ха 25а 45м2, помоћна зграда 1, помоћна зграда 2, помоћна
зграда 3, помоћна зграда 4, помочна зграда 5, помоћна зграда 6, помоћна зграда
7 на парцели 1654 ко Обровац, све јавна
својина Општине Бачка Паланка.
Члан 2.
Поступак отуђења непокретности
из јавне својине спровешће се у поступку
јавног надметања у складу са одредбама
Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини Општине
Бачка Паланка.
Члан 3.
Олас за отуђење непокретности из
члана 1. ове одлуке објавиће и спровешће
поступак јавног надметања за отуђење
непокретности у јавној својини Комисија
за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Бачка
Паланка ( у даљем тексту: Комисија).
Члан 4.
Почетни износ купопродајне цене
утврђен је на основу тржишне процене
вредности непокретности Пореске управе, Филијала Бачка Паланка у износу од
8.555.750,00 динара.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача јесте највиша излицитирана купопродајна цена.
Члан 5.
Комисија из члана 3. ове Одлуке
након спроведеног поступка јавног надметања Служби за имовинско-правне
и стамбене послове Општинске управе
Општине Бачка Паланка доставља извештај са предлогом да се непокретност
отуђи понуђачу који је понудио најповољније услове.
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Члан 6.
Након спроведеног поступка
јавног надметања Скупштина општине
Бачка Паланка донеће одлуку о избору
најповољнијег понуђача у чију корист ће
се отуђити непокретност из члана 1. ове
Одлуке.
Уговор о отуђењу непокретности
из члана 1. ове Одлуке закључиће председник Општине, након прибављеног
мишљења Општинског јавног правобранилаштва Бачка Паланка.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-463-44/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 33. став 1. тачка
5. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Србије“
број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана
10. Уредбе о саставу и начину рада Штабова за ванредне ситуације („Службени
гласник Републике Србије“ број 98/2010)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 24/2013 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 21. седници, одржаној
дана 13. јуна 2014. године, доноси

18. јун 2014. године

РЕШЕЊЕ
о допуни Решења о образовању
општинског Штаба за ванредне
ситуације и именовању чланова
општинског Штаба за ванредне
ситуације
Члан 1.
У Решењу о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације и именовању чланова општинског Штаба за
ванредне ситуације ( „Службени лист
Општине Бачка Паланка“ бр. 21/2012,
40/2012, 12/2013, 31/2013, 4/2014 и 7/2014)
-- у члану 5. иза тачке 26. додаје
се тачка 27. која гласи „Ђока
Живков, руководилац „Електровојводина“ д.о.о Нови Сад,
Електродистрибуција
Нови
Сад – погона у Бачкој Паланци“.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-217-21/2014
13. јун 2014. 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-

18. јун 2014. године
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др. закон) 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 21. седници, одржаној дана 13. јуна 2014. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
измене Програма пословања
Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка
за 2014. годину
I
Даје се сагласност на измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2014. годину, које је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка на својој
22. седници, одржаној дана 28. маја 2014.
године, одлуком број 01-70/22-3-2014.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 401-13/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпи-
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тања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбора Техничке школе "9 мај“
у Бачкој Паланци
I
Разрешавају се дужности чланова Школског одбора Техничке школе “9
мај” у Бачкој Паланци, због истека мандата, и то:
1. Жељко Селаковић, изабран из
реда запослених
2. Југослава Лулић, изабрана из
реда запослених
3. Драга Мијатовић, изабрана из
реда запослених
4. Слободан Станојевић, изабран
из реда родитеља
5. Весна Грубиша, изабрана из
реда родитеља
6. Драгана Бановић,изабрана из
реда родитеља
7. Горан Бајлов, изабран из реда
локалне самоуправе
8. Милан Зубић, изабран из реда
локалне самоуправе
9. Гојко Тркуља, изабран из реда
локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.
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18. јун 2014. године

II

6. Биљана Учур, из реда родитеља

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

7. Драгана Грбић, из реда локалне
самоуправе

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-91/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

9. Младен Лучић, из реда локалне
самоуправе

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ , број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора ТШ “9. мај“
у Бачкој Паланци
I
У Школски одбор ТШ „9. мај“ у
Бачкој Паланци, именују се:
1. Гордана Радановић, из реда запослених
2. Ђорђе Исаков, из реда запослених
3. Весна Плавшић, из реда запослених
4. Слободан Станојевић, из реда
родитеља
5. Драгана Бановић, из реда родитеља

8. Предраг Вајагић, из реда локалне самоуправе

Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-92/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбора ССШ "Др Радивој Увалић"
у Бачкој Паланци

18. јун 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

I
Разрешавају се дужности чланова
Школског одбора Средње стручне школе
“Др Радивој Увалић” у Бачкој Паланци,
због истека мандата, и то:
1. Милан Бугарски, изабран из
реда запослених
2. Марија Гордић, изабрана из
реда запослених
3. Радивој Пудар, изабран из
реда запослених
4. Милан Ћопић, изабран из реда
родитеља
5. Александар Шакота, изабран
из реда родитеља
6. Данијела Чубрило, изабрана
из реда родитеља
7. Драгана Грбић, изабрана из
реда локалне самоуправе
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На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ , број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора ССШ „Др Радивој Увалић“
у Бачкој Паланци
I

8. Милета Антић, изабран из
реда локалне самоуправе

У Школски одбор ССШ „Др Радивој Увалић“ у Бачкој Паланци, именују
се:

9. Митар Субошић, изабран из
реда локалне самоуправе.

1. Милан Бугарски, из реда запослених

Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-93/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

2. Татјана Бубања, из реда запослених
3. Драгана
Драгумило
Колунџија, из реда запослених
4. Александар Шакота, из реда
родитеља
5. Ђорђе Лукач, из реда родитеља
6. Слободанка Рамић, из реда родитеља
7. Драшко Украден, из реда локалне самоуправе
8. Радмила Ковачевић, из реда
локалне самоуправе
9. Татјана Вулетић, из реда локалне самоуправе
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Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-94/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

18. јун 2014. године

1. Тамара Антић, изабрана из реда запослених
2. Мирјана Торбица, изабрана из
реда запослених
3. Душка Лалић, изабрана из реда запослених
4. Емилија Салаји, изабрана из
реда родитеља
5. Владимир
Мајсторовић,
изабран из реда родитеља
6. Душан Сантрач, изабран из реда родитеља
7. Оливера Милановић, изабрана
из реда локалне самоуправе
8. Гордана Зец, изабрана из реда
локалне самоуправе
9. Јелена Атанацков, изабрана из
реда локалне самоуправе.
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 21. седници, одржаној
дана 13. јуна 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбора Гимназије "20 октобар“
у Бачкој Паланци
I
Разрешавају се дужности чланова
Школског одбора Гимназије “20 октобар” у Бачкој Паланци, због истека мандата, и то:

Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-95/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

152
На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ , број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и

18. јун 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора Гимназије “20 октобар“
у Бачкој Паланци
I
У Школски одбор Гимназије „20
октобар“ у Бачкој Паланци, именују се:
1. Ненад Јатић, из реда запослених
2. Снежана Ранисављевић, из реда запослених
3. Бојан Козомора, из реда запослених
4. Душан Сантрач, из реда родитеља
5. Милена Милетић, из реда родитеља
6. Драхослава Чиеф, из реда родитеља
7. Татјана Данчо, из реда локалне
самоуправе
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-96/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

153
На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбора ОШ "Свети Сава“
у Бачкој Паланци
I

8. Радмила Илић, из реда локалне самоуправе

Разрешавају се дужности чланова
Школског одбора Основне школе Свети
Сава” у Бачкој Паланци, због истека
мандата, и то:

9. Миљана Попадић, из реда локалне самоуправе

1. Милан Ерцег, изабран из реда
запослених

Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.

2. Драган Прпа, изабран из реда
запослених

II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

3. Дивна Голић-Терек, изабрана
из реда запослених
4. Милена Милетић, изабрана из
реда родитеља
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5. Ђорђе Нинковић, изабран из
реда родитеља
6. Срђан Маринковић, изабран из
реда родитеља
7. Жељка Ћућуз, изабрана из реда локалне самоуправе
8. Ненад Еречковић, изабран из
реда локалне самоуправе
9. Маја Којић, изабрана из реда
локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.

18. јун 2014. године

I
У Школски одбор ОШ „Свети
Сава“ у Бачкој Паланци, именују се:
1. Драган Прпа, из реда запослених
2. Мира Карановић, из реда запослених
3. Добрила Борковић, из реда запослених
4. Ђорђе Радовић, из реда родитеља

II

5. Мирослав Ивановић, из реда
родитеља

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

6. Љиљана Николић, из реда родитеља

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-97/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ , број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора OШ “Свети Сава“
у Бачкој Паланци

7. Зоран Филиповић, из реда локалне самоуправе
8. Маја Којић, из реда локалне самоуправе
9. Славица Јованов, из реда локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-98/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

18. јун 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

155

Број 16/2014 - страна 575

Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 21. седници, одржаној
дана 13. јуна 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбораОШ "Десанка Максимовић“
у Бачкој Паланци
I
Разрешавају се дужности чланова
Школског одбора Основне школе “Десанка Максимовић” у Бачкој Паланци,
због истека мандата, и то:
1. Евица Милаковић, изабрана из
реда запослених
2. Здравко Шкаво, изабран из реда запослених
3. Бранка Милиновић, изабрана
из реда запослених
4. Душан Новак, изабран из реда
родитеља
5. Гордана Ковачевић, изабрана
из реда родитеља
6. Александар Ловренчић, изабран из реда родитеља
7. Душан Кончар, изабран из реда локалне самоуправе
8. Милан Ђуришић, изабран из
реда локалне самоуправе
9. Мирјана Бајић, изабрана из реда локалне самоуправе

II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-99/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

156
На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ , број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова
Школског одбора OШ “Десанка
Максимовић“ у Бачкој Паланци
I
У Школски одбор ОШ „Десанка
Максимовић“ у Бачкој Паланци, именују се:
1. Љиљана Баљ, из реда запослених
2. Мирослава Перак, из реда запослених
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3. Вера Костелац, из реда запослених
4. Александар Савић, из реда родитеља
5. Власта Ћоровић, из реда родитеља
6. Драгица Стојковић, из реда родитеља
7. Милкица Малић, из реда локалне самоуправе
8. Никола Ковачевић, из реда локалне самоуправе
9. Светислав Гавриловић, из реда
локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-100/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

157
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 21. седници, одржаној
дана 13. јуна 2014. године, донела је

18. јун 2014. године

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбораОШ "Херој Пинки“
у Бачкој Паланци
I
Разрешавају се дужности чланова
Школског одбора Основне школе “Херој
Пинки” у Бачкој Паланци, због истека
мандата, и то:
1. Радмила Сјерић, изабрана из
реда запослених
2. Љиљана Јовановић, изабрана
из реда запослених
3. Анђела Дувњак, изабрана из
реда запослених
4. Милена Качавенда, изабрана
из реда родитеља
5. Данијел Бађура, изабран из реда родитеља
6. Бранка Панић, изабрана из реда родитеља
7. Мирослав Сићевић, изабран из
реда локалне самоуправе
8. Радивој Црњак, изабран из реда локалне самоуправе
9. Небојша Нинков, изабран из
реда локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-101/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

18. јун 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
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II

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13.
јуна 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора OШ “Херој Пинки“
у Бачкој Паланци
I
У Школски одбор ОШ „Херој
Пинки“ у Бачкој Паланци, именују се:
1. Љиљана Јовановић, из реда
запослених
2. Маја Милићевић,
запослених

из

реда

3. Радмила Сијерић,
запослених

из

реда

4. Данијел Бађура,
родитеља

из

реда

5. Милена Качавенда, из реда
родитеља
6. Јелена Ћурић, из реда родитеља
7. Јован Срдић, из реда локалне
самоуправе
8. Марко Малиновић, из реда
локалне самоуправе
9. Никола Пилиповић, из реда
локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје
четири године.

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-102/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

159
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 21. седници, одржаној
дана 13. јуна 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбора ШОМО "Стеван Христић“
у Бачкој Паланци
I
Разрешавају се дужности чланова Школског одбора ШОМО “Стеван
Христић” у Бачкој Паланци, због истека
мандата и то:
1. Драгана Шкорић, изабрана из
реда запослених
2. Биљана Кузмановић, изабрана
из реда запослених
3. Јован Анђелковић, изабран из
реда запослених
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4. Сима Огњановић, изабран из
реда родитеља
5. Маријана Глувић, изабрана из
реда родитеља
6. Ђурђина Ристић, изабрана из
реда родитеља
7. Гордана Хајдук-Цветинов, изабрана из реда локалне самоуправе
8. Никола Чичковић, изабран из
реда локалне самоуправе
9. Иванка Драгојловић-Иконић,
изабрана из реда локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-103/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

160
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

18. јун 2014. године

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора ШОМО “Стеван Христић“
у Бачкој Паланци
I
У Школски одбор ШОМО „Стеван
Христић“ у Бачкој Паланци, именују се:
1. Зорица Кљајић,
запослених

из

реда

2. Драгана Шкорић,
запослених

из

реда

3. Јован Анђелковић, из реда
запослених
4. Далиборка Кузманчев, из реда
родитеља
5. Јелена Гутић, из реда родитеља
6. Николина
родитеља

Ерцег,

из

реда

7. Милан Чикош, из реда локалне
самоуправе
8. Љубица Милићевић, из реда
локалне самоуправе
9. Маја Будимир, из реда локалне
самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-104/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

18. јун 2014. године
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Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 21. седници, одржаној
дана 13. јуна 2014. године, донела је

II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-105/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбора ОШ "Здравко Челар“
у Челареву
I
Разрешавају се дужности чланова Школског одбора Основне школе
“Здравко Челар” у Челареву, због истека
мандата, и то:
1. Радмила Дугајлић, изабрана из
реда запослених
2. Милена Башић, изабрана из
реда запослених
3. Виера Молнарова, изабрана из
реда запослених
4. Игор Ђилас, изабран из реда
родитеља
5. Вера Булајић, изабрана из реда
родитеља
6. Милош Ђилас, изабран из реда
родитеља
7. Урош Ђорђевић, изабран из реда локалне самоуправе
8. Милева Ковачевић, изабрана
из реда локалне самоуправе
9. Божо Протуђер, изабран из реда локалне самоуправе

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора OШ “Здравко Челар“
у Челареву
I
У Школски одбор ОШ „Здравко
Челар“ у Челареву, именују се:
1. Милена Башић, из реда запослених
2. Виера Молнарова, из реда запослених
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3. Драгана Јеличић, из реда запослених
4. Милкица Петржљан, из реда
родитеља
5. Слободанка Галоња, из реда
родитеља
6. Далиборка Узелац, из реда родитеља
7. Јована Војновић, из реда локалне самоуправе
8. Биљана Лабус, из реда локалне
самоуправе
9. Драгана Пилиповић, из реда
локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-106/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

163
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Па-

18. јун 2014. године

ланка на својој 21. седници, одржаној
дана 13. јуна 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбора ОШ "Алекса Шантић“
у Гајдобри
I
Разрешавају се дужности чланова
Школског одбора Основне школе “Алекса Шантић” у Гајдобри, због истека
мандата, и то:
1. Дана Додер, изабрана из реда
запослених
2. Снежана Рупар, изабрана из
реда запослених
3. Александар Павић, изабран из
реда запослених
4. Оливера Бакмаз, изабрана из
реда родитеља
5. Весна Драшковић, изабрана из
реда родитеља
6. Јелена Бајчетић, изабрана из
реда родитеља
7. Зоран Радовановић, изабран из
реда локалне самоуправе
8. Анкица Стојисављевић, изабрана из реда локалне самоуправе
9. Никола Јаничић, изабран из
реда локалне самоуправе.
Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

18. јун 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-107/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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7. Михајло Илић, из реда локалне самоуправе
8. Ђорђе Бојић, из реда локалне
самоуправе
9. Милијана Кнежевић, из реда
локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.
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II

На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора OШ “Алекса Шантић“
у Гајдобри
I
У Школски одбор ОШ „Алекса
Шантић“ у Гајдобри, именују се:
1. Јелена Ненадов, из реда запослених
2. Милодарка Гордић, из реда запослених
3. Оливера Поповић, из реда запослених
4. Драган Пудар, из реда родитеља
5. Радован Мићевић, из реда родитеља
6. Оливера Бакмаз, из реда родитеља

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-108/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

165
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 21. седници, одржаној
дана 13. јуна 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбора ОШ "Браћа Новаков“
у Силбашу

582 страна - Број 16/2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

I
Разрешавају се дужности чланова
Школског одбора Основне школе “Браћа
Новаков” у Силбашу, због истека мандата, и то:
1. Здравко Пандуров, изабран из
реда запослених
2. Радмила Вјештица, изабрана
из реда запослених
3. Марија Керавица, изабрана из
реда запослених
4. Катарина Панин, изабрана из
реда родитеља
5. Стеванка Пејчић, изабрана из
реда родитеља
6. Миланка Лешков-Дангубић,
изабрана из реда родитеља
7. Бранислава Хурак, изабрана из
реда локалне самоуправе
8. Драгица Гајинов, изабрана из
реда локалне самоуправе
9. Марина Хлавач, изабарана из
реда локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-109/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

18. јун 2014. године
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На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ , број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора OШ “Браћа Новаков“
у Силбашу
I
У Школски одбор ОШ „Браћа Новаков“ у Силбашу, именују се:
1. Здравко Пандуров, из реда запослених
2. Радмила Вјештица, из реда запослених
3. Марија Керавица, из реда запослених
4. Наташа Протић, из реда родитеља
5. Гордана Николић, из реда родитеља
6. Мирослава Медоварски, из реда родитеља
7. Јанко Фабри, из реда локалне
самоуправе
8. Мирјана Пејак, из реда локалне самоуправе
9. Милица Зељковић, из реда локалне самоуправе

18. јун 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-110/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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1. Весна Камањ, изабрана из реда
запослених
2. Ана Салчак, изабрана из реда
запослених
3. Јан Хемела, изабран из реда запослених
4. Милина Шимон, изабрана из
реда родитеља
5. Валерија Збућновић, изабрана
из реда родитеља
6. Власта Шустер, изабрана из
реда родитеља
7. Алена Ческо, изабрана из реда
локалне самоуправе
8. Драхушка Маљах, изабрана из
реда локалне самоуправе
9. Јанко Мерњик, изабран из реда локалне самоуправе.

167
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 21. седници, одржаној
дана 13. јуна 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбора ОШ "15 октобар“
у Пивницама
I
Разрешавају се дужности чланова
Школског одбора Основне школе “15 октобар” у Пивницама, због истека мандата, и то:

Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-111/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

168
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и

584 страна - Број 16/2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора OШ “15 октобар“
у Пивницама

II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-112/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

I
У Школски одбор ОШ „15 октобар“
у Пивницама, именују се:

1. Мирослав Јурај Бела, из реда
запослених
2. Јан Хемела, из реда запослених
3. Габриела Губа Червени, из реда запослених
4. Ана Лазаров, из реда родитеља
5. Јармила Валенћик, из реда родитеља
6. Јулијана Динга, из реда родитеља
7. Валентин Грња, на предлог
Националног савета Словачке
националне мањине, из реда
локалне самоуправе
8. Јанко Мерњик, на предлог Националног савета Словачке националне мањине, из реда локалне самоуправе
9. Јожеф Пап, на предлог Националног савета Словачке националне мањине, из реда локалне
самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.

18. јун 2014. године

169
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013 – пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 21. седници, одржаној
дана 13. јуна 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбора ОШ "Бранко Ћопић“
у Младенову
I
Разрешавају се дужности чланова
Школског одбора Основне школе “Бранко Ћопић” у Младенову, због истека мандата, и то:
1. Ксенија Краљ, изабрана из реда запослених
2. Снежана Бјелић, изабрана из
реда запослених
3. Душанка Пријић-Солар, изабрана из реда запослених

18. јун 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

4. Зорана Спасојев, изабрана из
реда родитеља
5. Анђелко Мрачајац, изабран из
реда родитеља
6. Мира Баришић, изабрана из
реда родитеља

Број 16/2014 - страна 585

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора OШ “Бранко Ћопић“
у Младенову
I

7. Игор Стојнић, изабран из реда
локалне самоуправе

У Школски одбор ОШ „Бранко
Ћопић“ у Младенову, именују се:

8. Анђелко Буквић, изабран из
реда локалне самоуправе

1. Ксенија Краљ, из реда запослених
2. Снежана Бјелић, из реда запослених
3. Маја Ћировић, из реда запослених
4. Мирјана Убовић Чегар, из реда
родитеља
5. Драган Медић, из реда родитеља
6. Слободан Чернели, из реда родитеља
7. Милан Деспенић, из реда локалне самоуправе
8. Небојша Златановић, из реда
локалне самоуправе
9. Небојша Грковић, из реда локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.

9. Драго Голић, изабран из реда
локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-113/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

170
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-114/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

586 страна - Број 16/2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

171

18. јун 2014. године

Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.

На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбора ОШ "Жарко Зрењанин“
у Обровцу
I
Разрешавају се дужности чланова
Школског одбора Основне школе “Жарко
Зрењанин” у Обровцу, због истека мандата, и то:
1. Вера Кесић, изабрана из реда
запослених
2. Мирјана Коканов, изабрана из
реда запослених
3. Гордана Вукојев, изабрана из
реда запослених
4. Драгица Зељко, изабрана из
реда родитеља
5. Снежана Валтер, изабрана из
реда родитеља
6. Мила Карановић, изабрана из
реда родитеља
7. Милан Цветићанин, изабран
из реда локалне самоуправе
8. Бранислава Ђукић, изабрана
из реда локалне самоуправе
9. Коса Станишић, изабрана из
реда локалне самоуправе

II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-115/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

172
На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ , број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13.
јуна 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора OШ “Жарко Зрењанин“
у Обровцу
I
У Школски одбор ОШ „Жарко
Зрењанин“ у Обровцу, именују се:
1. Валентина Костић Јовић, из
реда запослених
2. Љиљана Ступар, из реда запослених
3. Гордана Вукојев, из реда запослених

18. јун 2014. године
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4. Славица Опарница, из реда родитеља
5. Славица Чолин, из реда родитеља
6. Наташа Радивојков, из реда родитеља
7. Вања Станишић Гаврић, из реда локалне самоуправе
8. Јовица Тркуља, из реда локалне самоуправе
9. Драгана Антонић, из реда локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-116/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

173
На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског
одбора ОШ "Милета Протић“
у Товаришеву
I
Разрешавају се дужности чланова
Школског одбора Основне школе “Милета Протић” у Товаришеву, због истека
мандата, и то:
1. Едита Шијаков, изабрана из
реда запослених
2. Божо Ерцег, изабран из реда
запослених
3. Снежана Поповић, изабрана из
реда запослених
4. Слободан Станојев, изабран из
реда родитеља
5. Сања Вуковљак, изабрана из
реда родитеља
6. Славица Кећански, изабрана
из реда родитеља
7. Слободан Рикић, изабран из
реда локалне самоуправе
8. Никола Петровић, изабран из
реда локалне самоуправе
9. Милева Денић, изабрана из реда локалне самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
престаје 30. јуна 2014.године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-117/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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18. јун 2014. године

II

На основу члана 54. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ , број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 21. седници, одржаној дана 13. јуна
2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског
одбора OШ “Милета Протић“
у Товаришеву
I
У Школски одбор ОШ „Милета
Протић“ у Товаришеву, именују се:
1. Зоран Шиник, из реда запослених
2. Едита Шијаков, из реда запослених
3. Снежана Поповић, из реда запослених
4. Славица Кећански, из реда родитеља
5. Сања Вуковљак, из реда родитеља
6. Весна Попов, из реда родитеља
7. Слободан Рикић, из реда локалне самоуправе
8. Младен Ђокић, из реда локалне самоуправе
9. Зоран Протић, из реда локалне
самоуправе
Мандат чланова Школског одбора
почиње 01. јула 2014. године и траје четири године.

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-118/2014
13. јун 2014. 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),
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 21. седници,
одржаној дана 13. јуна 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Савета за запошљавање Општине
Бачка Паланка
I
Разрешава се ИВАН ПЕТРОВИЋ,
дужности члана Савета за запошљавање
Општине Бачка Паланка, због подношења оставке.
II
Именује се ЉИЉАНА ТРИВУНОВИЋ, за члана Савета за запошља-
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вање Општине Бачка Паланка, до истека
мандата чланова Савета.

у јавној својини Општине Бачка Паланка
(у даљем тексту: Комисија).

III

II

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

Комисију чине председник и четири члана.
У Комисију се именују:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-119/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

1. Миле Колар, дипломирани
правник, за председника
2. Дубравка Живић, дипломирани правник, за члана
3. Рајка Појужина, дипломирани
правник, за члана
4. Марија Коларов, дипл. инжењер архитектуре, за члана
5. Мирослав Бајац, дипл. инжењер архитектуре, за члана
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На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007),
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 24/2013 – пречишћен
текст) и члана 8. Одлуке о прибављању
и располагању стварима у јавној својини Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
10/2014), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 21. седници, одржаној
дана 13. јуна 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању
Комисије за прибављања и
располагање непокретностима у
јавној својини Општине
Бачка Паланка
I
Образује се Комисија за прибављање и располагање непокретностима

III
Комисија се именује на период од
четири године.
IV
Стручне и административне послове за потребе Комисије, обављаће
Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка - Служба за
имовинско-правне и стамбене послове.
V
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II- 119-120/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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178

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 21. седници, одржаној 13. јуна
2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду и
финансијског извештаја Фонда за
изградњу станова солидарности
Општине Бачка Паланка за 2013.
годину
I

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

З А К Љ У Ч А К
о прихаватању Финансијског
извештаја Месне заједнице
„Товаришево“ Товаришево
за 2013. годину
I

Прихвата се Извештај o раду и финансијски извештај Фонда за изградњу
станова солидарности Општине Бачка
Паланка за 2013. годину, које је усвојио
Управни одбор Фонда за изградњу станова солидарности Општине Бачка Паланка на својој 3. седници, одржаној 24.
априла 2014. године.

Прихвата се финансијски извештај Месне заједнице „Товаришево“
Товаришево за 2013. годину, који је усвојио Савет Месне заједнице „Товаришево“ Товаришево, на својој другој седници, одржаној дана 17. марта 2014. године,
под бројем:2-2014.

II

II

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-360-11/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-12/2014
13. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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