SLU@BENI LIST
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Година L
Број 18/2015

Бачка Паланка
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007и 83/2014 - др. закон), члана 28. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011) и чланова 65. тачка 14. и 108. став
2. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 125. седници, одржаној дана 30. јуна 2015. године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник услуга на гробљу у насељеним местима
Општине Бачка Паланка
I
Даје се сагласност на Ценовник услуга на гробљу у насељеним местима Општине
Бачка Паланка, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка на
својој 38. седници Надзорног одбора, одржаној дана 29. јуна 2015. године, под бројем 0140/38-1-2015.
II
ЦЕНОВНИК
услуга на гробљу у насељеним местима Општине Бачка Паланка
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
1. Коришћење објекта капеле:
а) за кориснике који су погребну опрему набавили у ЈКП „Комунлапројект“		
								
........................... 1.500,00 динара
б) за кориснике кој нису погребну опрему набавили у ЈКП „Комунлапројект“
								
......................... 1.800,00 динара
2. Резервација гробног места – унапред (за живота)
динара

........................................ 2.000,00
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3. Месечна накнада за одржавање гробља ...................................................... 30,00 динара
4. Погребне услуге – комплет сахрана ................................................... 6.000,00 динара
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, док ће се цене погребних услуга
примењивати се од 01. јула 2015. године.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-168/2015
30. јун 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу тачке II став 3. алинеја 5. Одлуке о расписивању референдума за изјашњавање грађана са подручја Месне заједнице „Челарево“ Челарево у вези поднете
грађанске иницијативе („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 10/2015), Комисија за спровођење референдума поводом грађанске иницијативе грађана са подручја
Месне заједнице „Челарево“ Челарево, на седници одржаној дана 29. јуна 2015. године,
усвојила је:

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима непосредног личног изјашњавања грађана референдумом за
подручје Месне Заједнице „Челарево“ Челарево
I
Непосредно лично изјашњавање грађана референдумом за подручје Месне заједнице Челарево, одржано је 28. јуна 2015. године.
II
Комисија за спровођење референдума утврдила је и прогласила следеће резултате:
-- укупан број уписаних гласача

4221
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-- укупан број гласача који је гласао
					
2771
-- укупан број неважећих листића
-- укупан број важећих листића

Председник
Комисије за спровођење
референдума поводом
грађанске иницијативе
грађана са подручја
Месне заједнице „Челарево“
Челарево,
Марија Пуђа,с.р.

26
2745

-- изјашњавањем „да“ гласало је гласача
					
30
-- изјашњавањем „не“гласало је гласача
					
2715
III
Референдум за изјашњавање
грађана са подручја Месне заједнице „Челарево“ Челарево у вези поднете грађанске иницијативе јесте пуноважан , јер је
на њему јесте гласала већина грађана
који имају бирачко право и који су уписани у извод из бирачког списка за подручје Месне заједнице Челарево.
На питање „Да ли сте за то да
Скупштина општине Бачка Паланка
донесе Одлуку о поверавању обављања
комуналне делатности на територији
Општине Бачка Паланка, којом се обављање комуналне делатности за подручје Месне заједнице Челарево, поверава искључиво ЈКП „Комуналпројект“
из Бачке Паланке?“ већина од укупног
броја гласача који су гласали је гласала
са „НЕ“.
IV
Овај Извештај објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Комисија за спровођење референдума
поводом грађанске иницијативе
грађана са подручја Месне заједнице
„Челарево“ Челарево,
Број II-014-11/2015-53
29. јун 2015. године
Бачка Паланка
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На основу тачке II став 3. алинеја
5. Одлуке о расписивању референдума за
изјашњавање грађана са подручја Месне
заједнице „Пивнице“ Пивнице у вези
поднете грађанске иницијативе („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
10/2015), Комисија за спровођење референдума поводом грађанске иницијативе грађана са подручја Месне заједнице
„Пивнице“ Пивнице, на седници одржаној дана 29. јуна 2015. године усвојила је:

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима непосредног
личног изјашњавања грађана
референдумом за подручје Месне
заједнице „Пивнице“ Пивнице
I
Непосредно лично изјашњавање
грађана референдумом за подручје
Месне заједнице „Пивнице“ Пивнице,
одржано је 28. јуна 2015. године.
II
Комисија за спровођење референдума утврдила је и прогласила следеће
резултате:
-- укупан број уписаних гласача

2787

-- укупан број гласача који је гласао
					
1760
-- укупан број неважећих листића

13
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-- укупан број важећих листића

1747

-- изјашњавањем „да“ гласало је гласача
			
18
-- изјашњавањем „не“гласало је гласача
1729
III
Референдум за изјашњавање
грађана са подручја Месне заједнице „Пивнице“ Пивнице у вези поднете
грађанске иницијативе јесте пуноважан, јер је на њему јесте гласала већина
грађана који имају бирачко право и који
су уписани у извод из бирачког списка за
подручје Месне заједнице Пивнице. На
питање „Да ли сте за то да Скупштина
општине Бачка Паланка донесе Одлуку
о поверавању обављања комуналне делатности на територији Општине Бачка
Паланка, којом се обављање комуналне
делатности за подручје Месне заједнице Пивнице, поверава искључиво ЈКП
„Комуналпројект“ из Бачке Паланке?“
већина од укупног броја гласача који су
гласали је гласала са “НЕ”.
IV
Овај Извештај објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Комисија за спровођење референдума
поводом грађанске иницијативе
грађана са подручја
Месне заједнице „Пивнице“ Пивнице
Број II-014-11/2015-59
29. јун 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Комисије за спровођење
референдума поводом
грађанске иницијативе
грађана са подручја
Месне заједнице “Пивнице”
Пивнице,
Лидија Иванчић, с.р.

30. јун 2015. године
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На основу тачке II став 3. алинеја
5. Одлуке о расписивању референдума за изјашњавање грађана са подручја
Месне заједнице „Младеново“ Млaдeново у вези поднете грађанске иницијативе
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 10/2015), Комисија за спровођење референдума поводом грађанске
иницијативе грађана са подручја Месне
заједнице „Младеново“ Младеново, на
седници одржаној дана 29. јуна 2015. године, усвојила је:

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима непосредног
личног изјашњавања грађана
референдумом за подручје Месне
заједнице „Младеново“ Младеново
I
Непосредно лично изјашњавање
грађана референдумом за подручје
Месне заједнице „Младеново“ Младеново, одржано је 28. јуна 2015. године.
II
Комисија за спровођење референдума утврдила је и прогласила следеће
резултате:
-- укупан број уписаних гласача 2.457
-- укупан број гласача који је гласао
					
1.135
-- укупан број неважећих листића

14

-- укупан број важећих листића

1.121

-- изјашњавањем „да“ гласало је
гласача 				

47

-- - изјашњавањем „не“гласало је
гласача				
1074

30. јун 2015. године
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III
Референдум за изјашњавање
грађана са подручја Месне заједнице
„Младеново“ Младеново у вези поднете
грађанске иницијативе о питању „Да ли
сте за то да Скупштина општине Бачка
Паланка донесе Одлуку о поверавању
обављања комуналне делатности на територији Општине Бачка Паланка, којом
се обављање комуналне делатности за
подручје Месне заједнице Младеново,
поверава искључиво ЈКП „Комуналпројект“ из Бачке Паланке?“ није пуноважан, јер на њему није гласала већина
грађана који имају бирачко право и који
су уписани у извод из бирачког списка за
подручје Месне заједнице Младеново.
IV
Овај Извештај објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Комисија за спровођење референдума
поводом грађанске иницијативе
грађана са подручја
Месне заједнице „Младеново“
Младеново
Број: II-014-11/2015-47
29. јун 2015. године
Бачка Паланка
Председник
Комисије за
спровођење референдума,
Рајка Појужина, с.р.
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На основу члана 15. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије“
број 48/94 и 11/98), Комисија за спровођење референдума поводом грађанске
иницијативе са подручја месне заједнице
„Товаришево“ Товаришево, на седници
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одржанај дана 29. јуна 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о поништавању гласања на
бирачком месту број 43 у МЗ
Товаришево на референдуму за
изјашњавање грађана са подручја
Месне заједнице „Товаришево“
Товаришево у вези поднете
грађанске иницијативе, одржаног
дана 28. јуна 2015. године
I
Поништава се гласање на бирачком месту број 43 у МЗ Товаришево на
референдуму за изјашњавање грађана са
подручја Месне заједнице „Товаришево“
Товаришево у вези поднете грађанске
иницијативе, одржаног дана 28. јуна 2015.
године, због незаконитости и утврђених
неправилности.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објављује се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“ и на бирачком месту на коме се понавља гласање.
Комисија за спровођење референдум
поводом грађанске иницијативе
са подручја
Месне заједнице „Товаришево“
Товаришево
Број: II-014-11/2015-60
29. јун 2015. године
ТОВАРИШЕВО
Председник Комисије,
Јелена Малиновић, с.р.
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На основу члана 15. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 48/94 и 11/98), Комисија за спровођење референдума поводом грађанске
иницијативе са подручја Месне заједнице „Товаришево“ Товаришево, на седници одржанај дана 29. јуна 2015. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о понављању гласања на
бирачком месту број 43, у МЗ
Товаришево на референдуму за
изјашњавање грађана са подручја
Месне заједнице „Товаришево“
Товаришево, у вези поднете
грађанске иницијативе
I
ПОНАВЉА СЕ гласање на бирачком месту број 43 које се налази у ОШ
“Милета Протић“ у Товаришеву, на коме
је поништено гласање одржано дана 28.
јуна 2015. године.
II
Поновљено гласање одржаће се у
недељу 05. јула 2015. године у времену
од 07,00 часова до 20,00 часова.
III
Поновљено гласање се спроводи
ради изјашњавања грађана са подручја
МЗ Товаришево у вези поднете грађанске иницијативе, запримљене под бројем
: II -014-3/2015 од 24. марата 2015. године
поводом којег ће се грађани изјаснити о
питању : „ Да ли сте за то да Скупштине

30. јун 2015. године

општине Бачка Паланка донесе Одлуку
о поверавању обављања комуналне делатности на територији Општине Бачка
Паланка, којом се обављање комуналне
делатности за подручје МЗ Товаришевo,
поверава искључиво ЈКП „Комуналпројект“ из Бачке Паланке?“
IV
Поновљено гласање на бирачком
месту бр. 43 у ОШ“Милета Протић“ у
Товаришеву ће се спровести на начин и
по поступку који су утврђени законом и
Одлуком о расписивању референдума за
изјашњавање грађана са подручја месне
заједнице „Товаришево“ Товаришево у
вези поднете грађанске иницијативе.
V
Орган надлежан за вођење бирачког списка припремиће за спровођење
поновљеног гласања оверене изводе за
бирачко место из тачке 1. овог решења и
доставиће Комисији за спровођење референдума најкасније до четвртка 02.
јула 2015. године.
VI
Коначни резултати гласања на референдуму за изјашњавање грађана са
подручја МЗ Товаришево утврдиће се по
завршетку поновљеног гласања 05. јула
2015. године.
VII
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објављује се у „Службеном
листу општине Бачка Паланка“ и на бирачком месту на коме се понавља гласање.
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Комисија за спровођење референдума
поводом грађанске иницијативе
грађана са подручја
Месне заједнице „Товаришево“
Товаришево
Број: II-014-11/2015-62
29. јун 2015. године
ТОВАРИШЕВО
Председник комисије
Јелена Малиновић, с.р.
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На основу члана 15. став 1. Закона
о референдуму и народној иницијативи
(„Сл. гласник РС“, број 48/94 и 11/98) и
тачке 2. став 3. алинеја 8. Одлуке о расписивању референдума за изјашњавање
грађана са подручја Месне заједнице
„Товаришево“ Товаришево у вези поднете грађанске иницијативе („Сл. лист
Општине Бачка Паланка“ бр. 10/2015),
Комисија за спровођење референдума
поводом грађанске иницијативе гарађана са подручја Месне заједнице „Товаришево“ Товаришево, на седници одржанај
дана 29. јуна 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о одређивању гласачког места на
поновљеном гласању на подручју
Mесне заједнице „Tоваришево“
Tоваришево
Члан 1.
На подручју Месне заједнице Товаришево на поновљеном гласању овим
Решењем утврђује се број 1 гласачко место на којем ће се грађани изјашњавати
на поновљеном референдуму расписаном за 05. јул 2015. године у вези поднете
грађанске иницијативе.
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Назив гласачког места:Основна
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Адреса гласачког места: Товаришево, улица Маршала Тита број 62
место:

Подручје које обухвата гласачко
-- Вука Караџића (цела), Сутјеска (цела), Кардељева (цела),
Крајишка (цела), Војвођанска
(цела), Светозара Марковића
(цела),Иве Лоле Рибара (цела),
Бранка Радичевића (цела), Железничка (цела), Јадранска (цела) и Милете Протића (цела).
Члан 2.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном листу Oпштине Бачка Паланка“.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА
ПОВОДОМ ГРАЂАНСКЕ
ИНИЦИЈАТИВЕ
ГРАЂАНА СА ПОДРУЧЈА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ТОВАРИШЕВО“
ТОВАРИШЕВО
Број:II-014-11/2015-65
Дана:29. јуна 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Комисија за спровођење
референдума поводом
грађанске иницијативе
грађана са подручја месне
заједнице„Товаришево“
Товаришево

Јелена Малиновић, с.р.
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