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148
На основу члана �������������������
35. тачка 3а. Зако�
на о ванредним ситуацијама ("Службени
гласник Републике Србије" бр. 111/2009
и 92/2011), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 12. седници, одржаној
дана 11. јуна 2013.године, усваја

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА
2013. ГОДИНУ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:
Годишњи план рада Општинског
штаба за ванредне ситуације Општине
Бачка Паланка обухвата:
•

•

тежишне задатке Општинског
штаба, где су утврђене непосредне
изворне надлежности које су
прописане Законом о ванредним
ситуацијама, Уредбом о саставу и
начину рада штабова за ванредне
ситуације ("Службени гласник
РС" бр.������������������������
98/10) и другим прописи�
ма,
задатке који су Законом прописа�
ни, или наложени од стране ви�
ших органа и задатке детаљније
разрађене, а из надлежности су
локалне самоуправе, где Општин�

ски штаб учествује као координа�
тор, предлагач и иницијатор
Годишњим планом рада обухвата
се период јануар-децембар 2013. годи�
не и у основи се заснива на постојећим
законским прописима, а његова реали�
зација ће зависити и од динамике доно�
шења подзаконских аката, који се оче�
кују у 2013. години, а у надлежности су
Владе Републике Србије и Министарства
унутрашњих послова.
Поред наведених задатака, по на�
логу Републичког и Окружног штаба за
ванредне ситуације, Општински штаб за
ванредне ситуације Општине Бачка Па�
ланка у 2013. години извршаваће и друге
задатке који нису саставни део овог пла�
на.
I

ТЕЖИШНИ ЗАДАЦИ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА У
2013. ГОДИНИ
1. Задаци који се односе на:
а/ Израду Годишњег извештаја
о раду Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине
Бачка Паланка за 2012. годину.
б/ Израду и утврђивање предлога
Годишњег
плана
рада
Општинског штаба за ванредне
ситуације Општине Бачка
Паланка за 2013. годину.
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2. Задаци који се односе на израду:
-- Процене угрожености од елемен�
тарних непогода и других несрећа
на територији Општине,
-- Планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за терито�
рију Општине Бачка Паланка
3. Информисање Штаба о реализа�
цији задатака, а односе се на:
-- Предузимање превентивних и
других мера одбране од поплава,
пожара, града и др.
-- Праћење опасности, информи�
сање и обавештавање станов�
ништва о опасностима, ризицима
који угрожавају становништво,
материјална добра и животну сре�
дину и предузетим превентивним
мерама за смањење ризика од еле�
ментарних непогода и других не�
срећа
-- Активности локалних самоуправа
у вези довођења система за јавно
узбуњивање у функцију и стања
система осматрања, раног упозо�
равања, обавештавања и узбуњи�
вања из надлежности Општине,
-- Стање, управљање, евиденцију и
проблематику склоништа на под�
ручју Општине Бачка Паланка
-- Стање, предузете мере и пробле�
ми у области у области зашти�
те од неексплодираних убојних
средстава, као и других актуелних
задатака цивилне заштите у Опш�
тини Бачка Паланка,
-- Обуку Штаба, јединица, повере�
ника и активности стручно-опера�
тивних тимова Штаба,
-- Информисање Штаба о стању из�
рађености планова заштите и спа�
савања у ванредним ситуацијама,
као и плановима заштите од удеса
у Општини Бачка Паланка.
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4. Разматрање Информације о стању,
предузетим мерама и проблемима
у реализацији задатака у области
заштите од пожара и рад ватрогас�
но-спасилачких јединица на тери�
торији Општине Бачка Паланка
(ВСЈ Општине).
5. Активности које се односе на ко�
ординацију субјеката заштите и
спасавања на подручју Општине
Бачка Паланка,
6. Друге задатке које наложи: МУПСектор за ванредне ситуације, Ре�
публички Штаб за ванредне ситу�
ације и Окружни Штаб за ванред�
не ситуације.

Надлежна
Разматрање и давање мишљења на предлог
орг. јединица
Процене угрожености од елементарних непогода
општинског
и других несрећа на нивоу Општине
органа управе
Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

Израда предлога Годишњег плана рада
Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Бачка Паланка за 2013. годину.

2.

3.

4.

-

-

-

-

-

-

-

-

5

РОК

Јануар 2013
Командант
и начелник
Штаба
Управа за ВС у
Новом Саду
Јануар 2013
Командант
и начелник
Штаба
Управа за ВС у У складу са роковима
који произилазе из
Новом Саду
Упутства о методологији
Начелник
за израду Процене
Штаба
угрожености и планова
Управа за ВС у У складу са роковима
који произилазе из
Новом Саду
Упутства о методологији
Начелник
за израду Процене
Штаба
угрожености и планова

Управа за ВС у
Новом Саду

4

САРАЂУЈЕ

Доставља се
на усвајање
Скупштини
oпштине

Доставља се
на усвајање
Скупштини
oпштине

6

НАПОМЕНА
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Разматрање и давање мишљења на План
и документе Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама у Општини

Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

1.

3

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ

Израда предлога Годишњег извештаја о раду
општинског Штаба за ванредне ситуације
општине Бачка Паланка за 2012. годину.

2

САДРЖАЈ РАДА - АКТИВНОСТ

Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

број
1

Ред.

ОПЕРАТИВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

I
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Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе
Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе
Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе
Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

Праћење опасности, информисање и
обавештавање становништва о опасностима,
ризицима који угрожавају становништво,
материјална добра и животну средину и
предузимање превентивних и оперативних мера
за смањење ризика од елементарних непогода и
других несрећа током године

Покретање иницијативе за формирање,
организовање и опремање јединица цивилне
заштите опште намене које образује Општина
Бачка Паланка
Предлагање, разматрање и доношење закључка
о именовању чланова стручно-оперативних
тимова за извршавање специфичних задатака
заштите и спасавања

Разматрање Извештаја о стању и довођењу
система за јавно узбуњивање (сирена) у
функцију

Разматрање Извештаја о предузимању
превентивних мера у области одбране од
поплава из надлежности Општине Бачка
Паланка

5.

6.

Начелник
Штаба
Управа за ВС у
Новом Саду
Начелник
Штаба

-

Током године, у
зависности од опасности
које угрожавају Општину

Децембар 2013

Управа за ВС у
IV тромесечје (у случају
Новом Саду
поплава Извештај ће се
Начелник
разматрати непосредно
Штаба
по спроведним
активностима одбране од
Надлежно
поплава)
ВДП
-

-

-

Начелник
Штаба
-

II и IV квартал

Управа за ВС у
Новом Саду
-

-- Управа за ВС
Март 2013
у Новом Саду

-- Управа за ВС
Април 2013
у Новом Саду

-- Начелник
Општ. управе

Управа за ВС у
Новом Саду

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

10.

9.

8.

7.

Надлежна
ор.г јединица
општинског
органа управе

Анализа стања и организације заштите и
спасавања на подручју Општине Бачка Паланка
у 2013. години и предлагање мера за унапређење
стања заштите и спасавања
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Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе
Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

Информисање Штаба о стању израђености
планова заштите и спасавања у јединицама
локалне самоуправе, као и плановима заштите од
удеса у Општини Бачка Паланка

Надлежна
Покретање иницијативе за израду Плана заштите орг. јединица
од пожара за територију Општине Бачка Паланка општинског
органа управе
Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

Разматрање Извештаја о стању, управљању,
евиденцији и проблематици склањања на
подручју Општине Бачка Паланка

Покретање иницијативе за израду Санационог
плана за отклањање последица од пожара на
територији Општине Бачка Паланка

Разматрање Информације о активностима,
стању, предузетим мерама и проблемима у
реализацији задатака Ватрогасно-спасилачке
јединице у Општини Бачка Паланка у 2012.
години

Разматрање Извештаја о функционисању
система одбране од града на подручју Општине
Бачка Паланка

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Начелник
Штаба
Командир

-

Управа за ВС у
Новом Саду
Начелник
Штаба

-

II и IV тромесечје

II и IV тромесечје
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ВСЈ у Општини

Управа за ВС у
Новом Саду

-

-- Управа за ВС
Април 2013.
у Новом Саду

Април 2013.

Током године (у
Управа за ВС у складу са роковима
Новом Саду
који произилазе из
Правилника о начину
Начелник
израде и садржају Плана
Штаба
заштите од удеса)

Управа за ВС у
Новом Саду
III квартал
Начелник
Штаба

-- Управа за ВС
уНовом Саду

-

-

-

-

17 јун 2013. године
Број 19/2013 - страна 393

Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе
- Начелник
Штаба
- Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

Разматрање Извештаја о раду стручнооперативних тимова за извршавање
специфичних задатака заштите и спасавања
(образованих за потребе Штаба)

20.

21.

Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

Надлежна
орг. јединица
општинског
органа управе

Разматрање Информације о свим видовима
обучавања субјеката из области заштите и
спасавања у Општини Бачка Паланка

19.

18.

17

Разматрање Извештаја о спровођењу
превентивних мера заштите од пожара на
територији Општине Бачка Паланка и о
реализацији Плана превентивних мера заштите
од пожара и код субјеката који складиште,
користе и превозе опасне материје
Разматрање Информације о стању попуне
и оспособљености јединица, повереника
и заменика повереника цивилне заштите и
јединица цивилне заштите опште намене
Општине Бачка Паланка
Разматрање Информације о облицима сарадње
између свих субјеката система заштите и
спасавања на територији Општине Бачка
Паланка ( привредна друштва и друга правна
лица, невладине организације, Војска, МУП,
инспрекцијски и други органи), у реализацији
задатака заштите и спасавања на подручју
Општине Бачка Паланка
Управа за ВС у
Новом Саду
Начелник
Штаба

-

Са члановима
Штаба

Начелник
Штаба

-

-

Управа за ВС у
Новом Саду

-

Са
руководиоцем
СОТ-а,

Начелник
Штаба

-

-

Управа за ВС у
Новом Саду

IV тромесечје

IV тромесечје

III тромесечје

III тромесечје

Током године (у
Управа за ВС у складу са роковима
Новом Саду
који произилазе из
Правилника о начину
Начелник
израде и садржају Плана
Штаба
заштите од удеса)

-

-

-
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23.
Са члановима
Штаба

ОШЗВС

-

-

РШЗВС

-

Са
руководиоцем
СОТ-а,

МУП-СЗВС

-

-

Начелник
Штаба

-

Управа за ВС у
Новом Саду

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-217-11/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 												
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

- Начелник
Остала актуелна питања која се односе на
Штаба
предузимање превентивних и других мера
- Надлежна
у реализацији задатака цивилне заштите
орг јединица
(снабдевање и квалитет пијаће воде, о
општинског
спроведеним мерама заштите стрних усева и др.)
органа управе

22.

Надлежна
орг
јединица
општинског
органа
управе

Информисање Штаба о задацима које наложи
МУП-Сектор за ванредне ситуације, Републички
штаб за ванредне ситуације и Окружни штаб за
ванредне ситуације и о њиховој реализацији

-

Током године
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149
На основу члана 7. Закона о пре�
возу у друмском саобраћају ("Службени
гласник Републике Србије" број 46/95,
66/2001, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011),
члана 20. тачка 5. Закона о локалној са�
моуправи ("Службени гласник Републи�
ке Србије" број 129/2007), члана 4. став
3. Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник Републике Србије"
број 88/2011) и члана 38. тачка 6. Ста�
тута Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачка Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 12. се�
дници, одржаној дана 11. јуна 2013. го�
дине, донела је

ОДЛУКУ
о јавном превозу путника
у друмском саобраћају на
територији Општине Бачка
Паланка
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се уређује органи�
зација и начин обављања јавног превоза
путника у друмском саобраћају на тери�
торији Општине Бачка Паланка.
Јавни превоз путника може се оба�
вљати као: линијски, ванлинијски и аутотакси превоз.
"Јавни превоз" јесте превоз који
је под једнаким условима доступан свим
корисницима услуга
"Линијски превоз" јесте јавни пре�
воз који се обавља на одређеној линији
по реду вожње.
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"Ванлинијски превоз" јесте јавни
превоз за који се услови превоза утврђују
за сваки превоз.
"Ауто-такси превоз" јесте јав�
ни ванлинијски превоз путника који се
обавља путничким аутомобилом који
испуњава услове прописане Законом о
превозу у друмском саобраћају и овом
одлуком.
Члан 2.
Јавни превоз путника у друмском
саобраћају обавља се возилима која ис�
пуњавају услове утврђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима и
прописима о стандардима за поједине
врсте возила.
Возила којима се обавља јавни
превоз путника морају се редовно одр�
жавати и контролисати како би се обез�
бедила њихова техничка исправност.
У возилу којим се обавља јав�
ни превоз у друмском саобраћају, осим
путничког аутомобила којим се обавља
ауто-такси превоз, мора се налазити пут�
ни налог попуњен на прописан начин,
потписан од стране возача и оверен и
потписан од стране овлашћеног лица.
Издавање, вођење и евиденција о
издатим путним налозима мора се врши�
ти на прописан начин
Возилa којим се обавља јавни пре�
воз путника, осим путничког аутомоби�
ла којим се обавља ауто-такси превоз и
возила којима се обавља градски превоз,
морају имати на бочним странама испи�
сано пословно име, односно фирму, а мо�
же имати и његов знак који ужива зашти�
ту у складу са законом којим се утврђују
жигови.
На бочним странама возила којим
се обавља јавни превоз не могу се ста�
вљати други натписи осим натписа из
претходног става.
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Пословно име, односно фирма,
мора бити исписана словима висине нај�
мање 5 cm, бојом која се битно разликује
од основне боје возила.
У возилу којим се обавља превоз
путника, односно лица, осим путничког
аутомобила којим се обавља ауто-такси
превоз не може се налазити таксиметар.
Члан 3.
Линијски јавни превоз путника
може обављати привредно друштво или
друго правно лице, a ванлинијски јавни
превоз путника и предузетник, ако су ре�
гистровани за обављање те врсте превоза
и ако испуњавају услове утврђене Зако�
ном о превозу у друмском саобраћају у
погледу опремљености, односно ако су
уписани у акт којим се утврђује испуње�
ност услова за отпочињање и обављање
јавног превоза путника.
Линијски превоз путника може
обављати предузеће или друго правно
лице које је власник најмање три регис�
трована аутобуса.
Ванлинијски превоз путника мо�
же обављати превозник који је власник
најмање једног аутобуса.
Ауто-такси превоз може обавља�
ти ауто-такси превозник који је власник
најмање једног регистрованог путничког
возила.
Прималац лизинга сматра се влас�
ником у смислу става 2, 3. и 4. овог чла�
на.
Члан 4.
Јавни линијски превоз путника на
територији Oпштине Бачка Паланка вр�
ши превозник коме Скупштина општине
Бачка Паланка повери делатност град�
ског и приградског превоза путника.
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Цене услуга превоза у градском и
приградском саобраћају, као и економ�
ски најнижа цена у оквиру тaкси тарифе
за обављање ауто-такси превоза утврђују
се посебним актом који доноси Општин�
ско веће Општине Бачка Паланка.
Члан 5.
Јавни превоз путника на терито�
рији Oпштине Бачка Паланка се обавља
у складу са овом Одлуком и општим ус�
ловима превоза путника који се одно�
се на: начин и услове пријема путника
у аутобус на аутобуским станицама и
аутобуским стајалиштима, повластице
за превоз одређених путника, услове за
пријем и чување пртљага и ствари које су
примљене на превоз, правила коришћења
возила и услове ускраћивања превоза
(забрана пушења, узнемиравање путника
и возача и сл.) и начин упознавања ко�
рисника превоза са условима превоза.
Опште услове превоза утврђује
Привредна комора Републике Србије.
Превозник и посада возила дужни
су да на захтев корисника превоза дају на
увид опште услове превоза.
Члан 6.
У возилу којим се обавља јавни
превоз путника, ако посебним прописи�
ма није другачије одређено, не могу се
превозити лица испод 6 година старости
без пратиоца, лица оболела од заразне
болести, лица која својом одећом или
пртљагом могу оштетити или упрљати
унутрашњост возила, лица под видним
дејством алкохола или опојних дрога,
животиње, експлозив, лако запаљиве, от�
ровне, радиоактивне, заразне материје,
органски пероксиди и посмртни остаци.
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II ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
1. Линијски превоз путника
Члан 7.
Превозник може обављати ли�
нијски превоз путника ако има регистро�
ван и оверен ред вожње.
Ред вожње у градском и приград�
ском саобраћају региструје и оверава
Општинска управа Општине Бачка Па�
ланка – Одељење за привреду (у даљем
тексту: Одељење за привреду), са ро�
ком важења који је утврђен Одлуком
Скупштине општине и Уговором о пове�
равању обављања јавног превоза путни�
ка у друмском саобраћају на територији
Oпштине Бачка Паланка.
Уз захтев за регистрацију реда
вожње подноси се: извод из регистра о
вршењу делатности, доказ о испуње�
ности законом утврђених услова, пода�
ци о могућности коришћења аутобуских
стајалишта и уговор о поверавању јавног
превоза.
Изузетно, од одредби из става 2.
овог члана, ред вожње се у току важења
може изменити, на захтев корисника
превоза или превозника, уз сагласност
Oпштинског већа Општине Бачка Палан�
ка.
Одељење за привреду региструје
и оверава ред вожње у року од 15 дана од
дана достављања.
Одељење за привреду води Реги�
стар оверених редова вожње који садр�
жи: редни број, назив превозника, назив
линије, број полазака на линији, рок ва�
жења реда вожње и др.
О отпочињању обављања ли�
нијског превоза путника, превозник оба�
вештава кориснике превоза путем сред�
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става јавног информисања, или на други
одговарајући начин.
Члан 8.
Превозник се мора придржавати
регистрованог и овереног реда вожње.
У току важења реда вожње ли�
нијски превоз може се привремено обус�
тавити или изменити у случајевима:
1. прекида саобраћаја због више си�
ле или извођења радова на рекон�
струкцији пута,
2. због мера надлежног органа који
непосредно утичу на ограничење
саобраћаја док те мере трају.
Превозник је дужан пре почетка
обуставе превоза из става 2. овог члана
о томе обавестити Одељење за привреду,
а преко средстава јавног информисања и
кориснике превоза.
Члан 9.
Превозник је дужан у линијском
превозу примити сваког путника у гра�
ницама расположивих места за путнике.
Превозник је дужан обезбедити
превоз пртљага истовремено са превозом
путника коме пртљаг припада.
Ствари које се не сматрају ручним
пртљагом не могу се сместити у делу
возила у коме се налазе места за превоз
путника.
Члан 10.
У возилу којим се обавља ли�
нијски превоз путника мора се налазити:
1. важећи и оверен ред вожње,
2. важећи и оверен ценовник,
3. општи услови превоза путника,
4. назив линије са назнаком најмање
једне успутне аутобуске станице
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или аутобуског стајалишта, истак�
нут у доњем десном углу ветро�
бранског стакла и са стране поред
улазних врата,

обраћајно-техничким и другим условима
за изградњу, одржавање и експлоатацију
аутобуских станица и аутобуских стаја�
лишта.

5. уговор о раду возача или потврда
да је возач запослен код превоз�
ника код кога је регистрован ред
вожње.

О одржавању аутобуских стаја�
лишта стараће се предузеће коме општи�
на повери те послове.

6. решење о испуњености услова за
отпочињање и обављање јавног
превоза путника.

Члан 14.

У важећем и овереном ценовнику
из претходног става тачка 2. цене прево�
за морају бити у потпуности усклађене
са актом из члана 4. став 2. ове одлуке.
У аутобусу којим се обавља "БИС
превоз" мора бити и додатна табла са
натписом: "БИС" и редним бројем ауто�
буса према броју укључених аутобуса у
"БИС превозу".
Члан 11.
Пријем путника у возилу и искр�
цавање путника у јавном превозу врши
се на аутобуској станици и аутобуским
стајалиштима која су унета у ред вожње.
Члан 12.
Аутобуска станица је објекат у
коме се обавља: прихват и отпрема ауто�
буса, пртљага и ствари, укрцавање и ис�
крцавање путника, издавање возних ка�
рата и других превозних исправа, давање
обавештења о превозу и пружању других
услуга у вези са превозом.
Члан 13.
Аутобуске станице и аутобуска
стајалишта морају испуњавати са�
обраћајно-техничке и друге услове за
изградњу, одржавање и експлоатацију,
у складу са Правилником о ближим са�

Аутобуска станица мора сачинити
извод из реда вожње за приградски са�
обраћај и истаћи га на видном месту на
аутобуској станици, најкасније дан пре
ступања на снагу реда вожње.
Привредно друштво које управља
аутобуском станицом води евиденцију
полазака и долазака аутобуса на про�
писаном обрасцу за приградски превоз
путника.
Превозник који користи аутобус�
ку станицу доставља аутобуској станици
регистровани ред вожње за приградски
саобраћај за сваку линију 10 дана пре по�
четка обављања превоза на тој линији.
Члан 15.
Аутобуско стајалиште је изграђен
простор ван коловоза, или прописано
обележена површина на коловозу која
служи за заустављање аутобуса ради
укрцавања и искрцавања путника.
Аутобуско стајалиште мора бити
спојено са најближом пешачком стазом
или тротоаром и обележено са прописа�
ним саобраћајним знаком.
Аутобуско стајалиште мора имати
извод из реда вожње за приградски са�
обраћај који је дужан да постави прево�
зник.
За коришћење аутобуског стаја�
лишта не може се путницима и превоз�
ницима наплаћивати накнада.
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Члан 16.

Члан 18.

На подручју Oпштине Бачка Па�
ланка, Скупштина општине Бачка Па�
ланка својом одлуком одређује аутобуска
стајалишта према врсти превоза путника
и дефинише изградњу, одржавање и екс�
плоатацију истих.

У аутобусу којим се обавља ван�
линијски превоз путника мора се нала�
зити решење о испуњености услова за
отпочињање и обављање јавног превоза
путника, примерак уговора на основу
којег се обавља превоз, уговор о раду во�
зача или потврда да је возач запослен код
превозника, општи услови превоза, спи�
сак путника за које је уговорен превоз и у
доњем десном углу ветробранског стакла
истакнут натпис: "Слободна вожња".

2. Ванлинијски превоз путника
Члан 17.
Ванлинијски превоз путника оба�
вља се на основу уговора закљученог у
писаној форми између превозника и ко�
рисника превоза којим се утврђује наро�
чито: релација, време обављања превоза,
цена превоза и место укрцавања и искр�
цавања путника.
У ванлинијском превозу путника,
превозник може за једну вожњу закљу�
чити само један уговор, који мора бити
нумерисан и закључен само са једним
корисником.
Укрцавање и искрцавање путника
у ванлинијском превозу врши се само у
местима која су утврђена уговором из
става 1. овог члана.
Превозници који обављају ванли�
нијски превоз путника не могу укрцава�
ти и искрцавати путнике на аутобуским
стајалиштима.
Као ванлинијски превоз путника
аутобусима сматра се и превоз радника
на посао и са посла, ђака и студената до
школе, факултета и места становања, на
основу уговора закљученог у писаној
форми и са посебним возним исправама
(недељна, месечна, годишња карта), без
примања других путника.
Уговор на основу кога се обавља
ванлинијски превоз путника мора бити
закључен пре отпочињања превоза.

Списак путника из става 1. овог
члана мора бити сачињен за сваку вожњу
и закључен и оверен печатом превозни�
ка пре постављања возила за укрцавање
путника у полазишту.
3. Ауто-такси превоз путника
Члан 19.
Ауто-такси превоз путника (у
даљем тексту: такси-превоз) је вид ја�
вног ванлинијског превоза за који путник
утврђује релацију и за то плаћа новчани
износ који покаже таксиметар.
Члан 20.
Такси превоз могу обављати прав�
на лица и предузетници чија је претеж�
на делатност ауто-такси превоз путника,
који су за обављање те делатности регис�
тровани у Регистру привредних субје�
ката и који имају одобрење Одељења
за привреду Општине Бачка Паланка за
обављање ауто-такси превоза путника.
Члан 21.
Такси-возач је физичко лице које
обавља такси-превоз, као предузетник
или као запослени у правном лицу, у
смислу одредаба ове одлуке.
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Члан 22.
Физичко лице може обављати так�
си-превоз, као предузетник, ако поред
општих услова утврђених законом, ис�
пуњава и услове утврђене овом одлуком
и то:
1. да има возачку дозволу одгова�
рајуће категорије у трајању од нај�
мање 5 година,
2. да је власник возила или корисник
возила по уговору о лизингу
закљученим са овлашћеним пре�
дузећем,
3. да је држављанин Републике Ср�
бије,
4. да има најмање трећи степен
стручне спреме,
5. да је пословно способан (лекарско
уверење за возача),
6. да има решење Саобраћајне ин�
спекције Одељења за привреду
Општине Бачка Паланка из члана
29. став 1. ове одлуке,
7. да има положен испит о позна�
вању прописа који регулишу так�
си превоз и о познавању насеље�
них места на територији Oпштине
Бачка Паланка, што се доказује
уверењем о положеном испиту
(такси дозволом),
8. да му правоснажном судском од�
луком није забрањено обављање
одређене делатности, односно
да му правоснажним решењем о
прекршају није изречена заштит�
на мера забране обављања делат�
ности, док трају правне последице
осуде, односно мере,
9. да има слободно место за возило
по Програму о оптималном орга�
низовању ауто-такси превоза.
Испит из става 1. тачка 7. овог чла�
на полаже се по Програму за полагање

Број 19/2013 - страна 401

испита из области познавања прописа
који регулишу такси-превоз и познавања
насељених места на територији Општине
Бачка Паланка.
Програм из става 2. овог члана
доноси Општинско веће Општине Бачка
Паланка на предлог Комисије за пола�
гање испита из области познавања про�
писа који регулишу такси-превоз и по�
знавања насељених места на територији
Општине Бачка Паланка.
Председник општине именује
Комисију за полагање испита из области
познавања прописа који регулишу таксипревоз и познавања насељених места на
територији Општине Бачка Паланка.
Члан 23.
Привредно друштво или друго
правно лице не могу уступити такси-во�
зило за које имају одобрење за обављање
делатности другим превозницима.
Члан 24.
За обављање такси-превоза прав�
но лице поред законом прописаних усло�
ва мора да испуњава и следеће услове:
1. да је регистровало ову врсту пре�
воза, као претежну делатност,
2. да је власник возила или корисник
возила по уговору о лизингу
закљученим са овлашћеним пре�
дузећем,
3. да има седиште на територији
Oпштине Бачка Паланка,
4. да има решење Саобраћајне ин�
спекције Одељења за привреду
Општине Бачка Паланка из члана
29. став 1. ове одлуке, за свако во�
зило,
5. да такси-возач запослен код пра�
вног лица испуњава услове пропи�
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сане чланом 22. тачка 1, 3, 5, 7 и 8.
ове одлуке,
6. да има слободно место за возило
по Програму о оптималном орга�
низовању ауто-такси превоза.
Члан 25.
Предузетник може обављати так�
си-превоз само са једним возилом, којим
лично управља, које је уписано у решење
из члана 29. став 1. ове одлуке и које је
означено важећом налепницом.
Члан 26.
Такси-возило за обављање таксипревоза мора испуњавати следеће усло�
ве:
1. да је фабрички произведено са
највише 5 седишта,
2. да има најмање 4 бочних врата,
3. да је произведено минимално у
складу са условима прописаним
нормом ЕУРО 3 у погледу изду�
вне емисије,
4. да има таксиметар који мора би�
ти технички исправан, баждарен,
пломбиран и постављен тако да
новчани износ који откуцава буде
видљив за путнике,
5. да су грејање и вентилација
исправни,
6. да има важећи ценовник, поста�
вљен тако да његов садржај буде
видљив путницима,
7. да је на видном месту истакнут
назив и адреса ауто-такси превоз�
ника,
8. да је возило чисто и без оштећења,
да рекламне поруке и налепнице
не буду на стакленим површина�
ма,
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9. уколико је возило на плински по�
гон, да има атест о уградњи плин�
ске инсталације која је уписана у
саобраћајну дозволу,
10. да има полису осигурања путника
у јавном превозу,
11. да поседује противпожарни апа�
рат са важећим роком употребе,
причвршћен на приступачно ме�
сто,
12. да има светлећу кровну ознаку са
натписом: "ТАXI ",
13. да поседује књигу рачуна намење�
ну за такси услуге,
14. да има оверен картон о изврше�
ном шестомесечном техничком
прегледу и истакнуту важећу на�
лепницу о годишњој регистра�
цији,
15. да је регистровано у полицијској
станици Бачка Паланка, изузев
случајева када је власништво ре�
гулисано уговором о лизингу,
16. да на регистарској таблици има
ознаку "ТХ",
17. да има волан на левој страни.
У важећем и овереном ценовнику
из претходног става тачка 6. цене прево�
за морају бити у потпуности усклађене
са актом из члана 4. став 2. ове одлуке.
Члан 27.
Захтев за регистровање делат�
ности такси-превоза подноси се Аген�
цији за привредне регистре Београд.
Уз захтев из става 1. овог члана
прилаже се и одобрење Одељења за при�
вреду Општине Бачка Паланка за оба�
вљање ауто-такси превоза путника.
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Члан 28.
Решење о упису у Регистар прија�
ва за обављање такси-превоза доноси
Агенција за привредне регистре Београд.
Такси-превозник је обавезан да
све измене везане за податке које садр�
жи решење из става 1. овог члана одмах
пријави Агенцији за привредне регистре
Београд.
Члан 29.
Одељење за привреду – Саобраћај�
на инспекција утврђује да ли такси-вози�
ло испуњава све услове прописане зако�
ном и чланом 26. ове одлуке о чему до�
носи решење.
Решење из става 1. овог члана се
издаје за сваку календарску годину и уз
њега се такси-превознику издаје нале�
пница за ту годину, која садржи назив
и грб општине, као и евиденциони број
такси возила.
Налепница из става 2. овог члана
мора бити истакнута у горњем десном
углу ветробранског стакла.
Превозник је дужан да пре истека
рока важења решења из става 1. овог чла�
на изврши редован преглед такси возила
код надлежне саобраћајне инспекције.
Одељење за привреду утврђује
испуњеност услова из члана 22. и члана
24. ове одлуке и издаје одобрење за оба�
вљање такси превоза путника.
Члан 30.
Такси-возач може привремено
престати са обављањем такси-превоза за
време:
1. боловања или породиљског одсу�
ства,
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2. одслужења војне обавезе, струч�
ног усавршавања или вршења јав�
не функције,
3. коришћења годишњег одмора у
складу са законом,
4. поправке возила којим обавља
такси-превоз у трајању до три ме�
сеца у току календарске године,
5. војне вежбе, притвора или издр�
жавања казне затвора у трајању
до шест месеци, као и за време
трајања заштитне мере забране
управљања моторним возилом.
Члан 31.
Захтев за привремени престанак
обављања такси-превоза, превозник под�
носи Агенцији за привредне регистре Бе�
оград.
Члан 32.
Такси-возач престаје са оба�
вљањем такси-превоза на лични захтев,
одјавом обављања такси-превоза, oднос�
но брисањем из Регистра привредних
субјеката.
У случају привременог, односно
трајног престанка обављања делатности
такси превоза, превозник је дужан да о
томе, у року од осам дана од дана под�
ношења захтева Агенцији за привредне
регистре Београд, обавести Општинску
управу општине Бачка Паланка и да вра�
ти налепницу из члана 29. став 2. Ове од�
луке.
Члан 33.
Такси-возач је дужан да такситаблу држи укључену када је такси-вози�
ло слободно.
Такси-превозник који не врши
такси-превоз, већ возило користи за ли�
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чне потребе, дужан је да са крова возила
уклони ознаку "ТАХI".
Члан 34.
Такси-стајалиште је одређено
и уређано место на коме такси-возила
пристају, чекају и примају путнике.
Члан 35.
Програм о оптималном органи�
зовању ауто-такси превоза, са бројем и
распоредом такси-стајалишта, доноси
Општинско веће Општине Бачка Палан�
ка, на предлог Одељења за привреду у
складу са саобраћајно-техничким усло�
вима, који се дефинишу у петогодишњем
планском периоду.
О одржавању такси стајалишта,
постављању саобраћајних знакова и оз�
нака стара се предузеће коме су пове�
рени послови управљања и одржавања
општинских путева и улица на терито�
рији општине Бачка Паланка.
Члан 36.
Такси-стајалишта могу да користе
само превозници који имају одобрење за
њихово коришћење.
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да буду у свом такси-возилу и да вози�
ла по редоследу померају, попуњавајући
упражњена места, настала одласком пр�
вог по реду возила.
Такси-возач не може своје такси
возило да постави у ближој околини так�
си-стајалишта, односно на удаљености
мањој од 150 метара од истог.
Члан 37.
Такси-возач је обавезан да таксипревоз започне:
1. са такси-стајалишта,
2. на позив путника, а на местима
где није забрањено заустављање и
паркирање возила, у складу са за�
конским прописима.
Члан 38.
На аутобуским стајалиштима и на
удаљености мањој од 15 метара, испред
и иза обележених стајалишта, забрањено
је паркирање такси-возила ради пријема
путника.
Путничким аутомобилом којим се
обавља ауто-такси превоз путника не мо�
же се обављати линијски превоз путника.

Одобрење из става 1. овог члана
издаје Одељење за привреду на захтев
превозника.

Такси-возач не може користи�
ти аутобуска стајалишта која су актом
општине одређена за линијски превоз
путника.

Такси-стајалишта могу користити
само прописно означена такси возила.

Члан 39.

На такси-стајалишта возила се мо�
рају постављати у складу са саобраћај�
ном сигнализацијом.
Такси-возач је обавезан да буде у
свом такси-возилу или непосредно поред
њега.
Када се такси-возило налази на
стајалишту, на ком су такси-места обеле�
жена уздужно, такси-возачи су обавезни

Такси превоз се може обављати
само на територији општине од које је
превозник добио одобрење, осим у слу�
чају изричитог захтева путника.
Такси превоз на територији
Општине Бачка Паланка могу обављати
само такси-превозници који имају изда�
то важеће одобрење за обављање ауто-
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такси делатности од Одељења за привре�
ду Општине Бачка Паланка.
Изузетно, ако је такси-превоз за�
почет са територије друге општине, так�
си-превозник је обавезан да одмах по за�
вршетку превоза уклони кровну ознаку и
не може да пружа услуге такси-превоза
на територији општине од које нема одо�
брење.
У случају превоза из става 3. овог
члана, када исти путник има намеру да
након искрцавања истим возилом наста�
ви превоз, такси превозник је дужан да
уклони кровну ознаку у тренутку када
путник напусти путнички простор вози�
ла, чека на путника без заустављања рада
таксиметра, а по повратку тог путника у
путнички простор возила такси-прево�
зник је обавезан да на прописан начин
поново истакне ауто-такси ознаку.
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5. експлозивне, лако запаљиве, от�
ровне, радиоактивне и сличне ма�
терије које због својих особина
могу бити опасне по безбедност
и здравље људи или могу нанети
другу штету.
Члан 41.
Такси-возач је обавезан примити
на такси-превоз сваког путника у гра�
ницама расположивих седишта, као и
пртљаг путника у границама величине
и носивости простора за пртљаг, осим
путника и ствари из члана 40. ове одлуке.
Члан 42.
Такси-возач је обавезан да по
уласку путника у возило укључи такси�
метар.

Такси-превозницима који имају
одобрење за обављање ауто-такси де�
латности издато у другим општина�
ма, забрањено је отпочињање превоза
путника на територији Oпштине Бачка
Паланка.

Такси-возач је обавезан да таксипревоз обави путем који путник одреди,
односно најкраћим путем до места опре�
дељења путника.

Члан 40.

Накнада за обављање такси-пре�
воза утврђује се ценовником услуга и
наплаћује се у износу који покаже такси�
метар на месту опредељења путника.

зити:

Такси-возилом не могу се прево�

1. деца до 6 година старости, без
пратиоца, осим ако је родитељ
или старатељ споразумно са так�
си-возачем оверио превоз детета,
2. лице под дејством опојних дрога
и лица оболела од заразних боле�
сти, лица којa својом одећом или
пртљагом могу оштетити или уп�
рљати унутрашњост возила и на
предњем седишту лица под ви�
дним дејством алкохола,
3. посмртни остаци,
4. животиње,

Члан 43.

Tакси-возач је обавезан да по
извршеној услузи, на захтев корисника
услуге превоза, изда рачун који мора да
садржи: регистарски број возила, датум
и време вожње, релацију вожње, цену ус�
луге, печат и потпис возача.
Члан 44.
За време рада такси-возач мора да
има у возилу:
-- решење Агенције за привредне ре�
гистре Београд о упису у Регистар
такси-превозника,
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-- oдобрење за обављање делатности
из члана 29. став 5. ове одлуке,
-- решење из чл. 29. став 1. ове одлу�
ке о испуњености услова из чл. 26.
ове одлуке
-- полису осигурања путника у јав�
ном превозу,
-- ако је запослен у правном лицу и
уговор о раду.
Члан 45.
У случају немогућности да так�
си-превозник заврши започети превоз,
припада му као накнада половина износа
који у моменту превоза покаже таксиме�
тар, под условом да обезбеди путнику
друго возило, ради путовања до места
одредишта.
Члан 46.
Такси-возач је обавезан да се за
време такси-превоза према путницима
опходи са пажњом и поштовањем.
Такси-возач је обавезан да за вре�
ме такси-превоза буде уредан и чист.
Члан 47.
Привредно друштво или друго
правно лице и такси-возач дужни су да
саобраћајном инспектору омогуће нес�
метано вршење послова контроле, ставе
на увид потребна документа, да у року
који инспектор одреди, доставе потребне
податке и да поступе по налогу инспек�
тора.
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Општински саобраћајни инспек�
тор има право и дужност да у вршењу
инспекцијског надзора:
1. прегледа возила којима се обавља
јавни превоз путника у друмском
саобраћају на територији Општи�
не Бачка Паланка и контролише
потребну документацију за вози�
ла,
2. контролише важеће и оверене
редове вожње, уговоре о ванли�
нијском превозу са списковима
путника и другу потребну доку�
ментацију,
3. утврђује идентитет превозника,
возног особља и других одговор�
них лица за обављање превоза,
контролом личних карата и дру�
гих одговарајућих исправа,
4. контролише превозна документа у
обављању јавног превоза,
5. контролише уговоре, превозне
исправе и пословање наручилаца
превоза, односно корисника пре�
воза, који се односе на превоз.
Члан 49.
У вршењу инспекцијског надзо�
ра општински саобраћајни инспектор је
дужан и овлашћен да нареди отклањање
недостатака у погледу:
-- испуњености прописаних услова
и начина за обављање јавног пре�
воза,
-- прописаних услова за рад ауто�
буских стајалишта,
-- уредне контроле техничке исправ�
ности возила,

III НАДЗОР

-- придржавања реда вожње,
Члан 48.
Инспекцијски надзор над приме�
ном ове одлуке врши Одељење за при�
вреду, путем саобраћајне инспекције.

Члан 50.
Против
решења
општинског
инспектора може се изјавити жалба
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Општинском већу Општине Бачка Па�
ланка у року од 15 дана од дана доста�
вљања.
Жалба на решење не одлаже извр�
шење решења.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Новчаном казном од 50.000,00 до
500.000,00 динара казниће се за прекр�
шај привредно друштво или друго прав�
но лице, ако:
1. обавља јавни превоз путника, а не
испуњава услове из члана 3. став
1. ове одлуке,
2. има таксиметар у возилу (члан 2.
став 8.),
3. обавља линијски превоз путни�
ка, односно ванлинијски превоз
путника супротно одредбама чла�
на 3. став 2. и став 3. ове одлуке,
4. отпочне и обавља линијски превоз
путника, без регистрованог и ове�
реног реда вожње (члан 7. став 1.
ове одлуке),
5. у линијском превозу не прими
путнике у границама расположи�
вих места за путнике (члан 9. став
1. ове одлуке),
6. обустави обављање линијског
превоза путника, супротно одред�
би члана 8. став 2. ове одлуке,
7. предузеће које управља аутобус�
ком станицом не води тачну еви�
денцију полазака и долазака ауто�
буса на прописаном обрасцу (члан
14. став 2. ове одлуке),
8. за коришћење аутобуског стаја�
лишта наплаћује накнаду (члан
15. став 4. ове одлуке),
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9. oбавља такси-превоз супротно од�
редбама из члана 20. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 3.000,00
до 30.000,00 динара и одговорно лице у
предузећу, односно другом правном ли�
цу.
Члан 52.
Новчаном казном од 25.000,00 до
200.000,00 динара казниће се за прекр�
шај привредно друштво и друго правно
лице ако:
1. обавља превоз путника возилом
које не испуњава прописане усло�
ве и које није редовно одржавано
и контролисано, супротно члану
2. став 1. и став 2. ове одлуке,
2. у возилу нема путног налога по�
пуњеног, овереног и потписаног
на прописан начин (члан 2. став 3.
ове одлуке),
3. издавање, вођење и евиденцију
путних налога не врши на пропи�
сан начин (члан 2. став 4. ове од�
луке),
4. не обавести кориснике превоза о
почетку обављања линијског пре�
воза путника (члан 7. став 7. ове
одлуке),
5. не придржава се регистрованог и
овереног реда вожње (члан 8. став
1. ове одлуке),
6. пријем путника у возило и искр�
цавање путника не врши на ауто�
буским станицама и аутобуским
стајалиштима који су унети у ред
вожње (члан 11. ове одлуке),
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном у износу од
3.000,00 до 30.000,00 динара и одговорно
лице у предузећу, односно другом прав�
ном лицу.
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Члан 53.

Члан 54.

Новчаном казном у износу од
15.000,00 до 100.000,00 динара казниће
се за прекршај привредно друштво и дру�
го правно лице, ако:

Новчаном казном од 10.000,00 до
50.000,00 динара казниће се за прекршај
привредно друштво и друго правно лице,
ако:

1. обавља јавни превоз противно
општим условима превоза (члан 5.
ове одлуке),

1. возило којим се обавља јавни пре�
воз путника нема на прописан на�
чин на бочним странама исписану
фирму или ако је стављен други
натпис (члан 2. став 5. 6. и 7. ове
одлуке),

2. у возилу које обавља јавни превоз
путника превози лице и ствари,
супротно одредбама члана 6. ове
одлуке,
3. не обезбеди превоз пртљага ис�
товремено са превозом путника
(члан 9. став 2. ове одлуке),
4. пре почетка обуставе линијског
превоза путника не обавести на�
длежни орган, односно корисника
превоза (члан 8. став 3. ове одлу�
ке),
5. обавља линијски превоз путника,
противно одредбама из члана 10.
став 1. ове одлуке,
6. обавља ванлинијски превоз путни�
ка, противно одредбама из члана
17. и 18. ове одлуке,
7. ауто-такси делатност обавља про�
тивно одредбама из члана 26. ове
одлуке,
8. у вршењу ауто-такси превоза не
укључи таксиметар (члан 42. став
1. ове одлуке),
9. у возилу нема одобрење за оба�
вљање делатности из члана 44.
тачка 2. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 3.000,00
до 20.000,00 и одговорно лице у преду�
зећу, односно у другом правном лицу.

2. ствари које се не сматрају ручним
пртљагом смешта у део возила за
смештај путника (члан 9. став 3.
ове одлуке),
3. не достави аутобуској станици
регистрован ред вожње у пропи�
саном року (члан 14. став 3. ове
одлуке),
4. не сачини извод из реда вожње и
не истакне га на видном месту у
аутобуској станици у прописаном
року (члан 14. став 1. ове одлуке),
5. обавља такси делатност супротно
одредбама из члана 38. 39. 41. 43.
44. и 47. ове одлуке.
За прекршај из члана 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 2.000,00
до 15.000,00 динара и одговорно лице у
предузећу, односно другом правном ли�
цу.
Члан 55.
Новчаном казном од 5.000,00 до
80.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник, ако:
1. обавља превоз возилима која не
испуњавају прописане услове и
која нису редовно одржавана и
контролисана (члан 2. став 1. и 2.
ове одлуке),
2. у возилу нема путног налога који
је попуњен, оверен и потписан на
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прописан начин (члан 2. став 3.
ове одлуке),
3. обавља превоз, а не испуњава ус�
лове из члана 3. став 1. ове одлуке,
4. обавља ванлинијски превоз путни�
ка, супротно одредбама члана 3.
став 3. члана 17. и 18. ове одлуке,
5. обавља јавни превоз путника,
противно општим условима пре�
воза и онемогући кориснику пре�
воза увид у опште услове превоза
(члан 5. ове одлуке),
6. у возилу којим обавља јавни пре�
воз путника, превози лица и ства�
ри, супротно одредбама члана 6.
ове одлуке,
7. ауто-такси делатност обавља су�
протно одредбама из члана 20.,
члана 25. и члана 26. ове одлуке,
8. такси-превозник поступа супро�
тно одредбама члана 42. став 1.
ове одлуке.
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6. такси-превозник поступа супро�
тно одредбама члана 28. став 2. и
члана 32. став 2. ове одлуке,
7. такси-превозник поступа супро�
тно одредбама члана 41., члана
43., члана 44. и члана 47. ове од�
луке,
8. обавља ауто-такси делатност су�
протно одредбама члана 39. ове
одлуке,
9. возило којим се обавља јавни пре�
воз путника нема на прописан на�
чин на бочним странама исписану
фирму или ако је истакнут други
натпис (члан 2. став 5. 6. и 7. ове
одлуке).
10. има таксиметар у возилу, којим се
не обавља ауто-такси превоз (члан
2. став 8. ове одлуке).
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Члан 57.

Новчаном казном од. 4.000,00 до
40.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник, ако:

Решења о испуњености услова и
одобрења издата од стране саобраћај�
ног инспектора Одељења за привреду
Општинске управе Општине Бачка Па�
ланка пре ступања на снагу ове одлуке,
важе до 31. 12. 2013. године.

1. у возилу нема важеће одобрење за
обављање ауто-такси делатности
из члана 44. тачка 2. ове одлуке,
2. такси-превозник поступа супро�
тно одредбама из члана 38. ове
одлуке,
3. издавање, вођење и евиденцију
путних налога не врши у складу са
чланом 2. став 4. ове одлуке,
4. поступа супротно одредбама чла�
на 36. ове одлуке,
5. такси-превозник поступа супро�
тно одредбама члана 42. став 3.
ове одлуке,

Превозници који су регистровани
за обављање ауто-такси превоза, дужни
су да до 31. 12. 2013. године, изврше ре�
довни годишњи преглед ауто-такси во�
зила и исходују налепницу и одобрење
Одељења за привреду из члана 29. ове
одлуке.
Комисија из члана 22. став 4. ове
одлуке именоваће се у року од месец да�
на од дана ступања на снагу ове одлуке.
Програм за полагање испита из
члана 22. став 1. тачка 7. ове одлуке до�
неће се у року од три месеца од дана сту�
пања на снагу ове одлуке.

410 страна - Број 19/2013

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Уверење о положеном испиту из
члана 22. став 1. тачка 7. ове одлуке под�
носиоци захтева за издавање одобрења
из чл. 29. став 5. ове одлуке нису дуж�
ни да приложе до почетка организовања
испита од стране Комисије из члана 22.
став 4, али су у обавези да исто исходују
до 31.12.2013. године.
Одредба о испуњености услова из
члана 22. став 1. тачка 9, односно из чла�
на 24. тачка 6. ове одлуке примењиваће
се од дана ступања на снагу Програма из
члана 35. ове одлуке.
Такси-возила којима се на тери�
торији општине Бачка Паланка обављао
ауто-такси превоз до ступања на снагу
ове одлуке, не морају испуњавати услов
из члана 26. став 1. тачка 3. ове одлуке,
а услов из члана 26. став 1. тачка 16. ове
одлуке дужна су испунити у року од го�
дину дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 58.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о јавном пре�
возу у друмском саобраћају на терито�
рији Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачка Паланка" број
35/2011).
Члан 59.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-344-12/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНК
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 38. тачка 6. Ста�
тута Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачка Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 12. се�
дници, одржаној 11. јуна 2013. године,
донела је

ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије
развоја саобраћаја у Општини
Бачка Паланка
Члан 1.
Приступа се изради Стратегије
развоја саобраћаја у Општини Бачка Па�
ланка у циљу побољшања безбедности,
интегралности, примене савремених тех�
нологија, комплементарног коришћења
свих видова саобраћаја и рационалног
коришћења расположивих саобраћај�
них капацитета и ресурса на територији
Општине Бачка Паланка.
Члан 2.
На основу ове одлуке председ�
ник Општине Бачка Паланка именоваће
Комисију за израду Стратегије развоја
саобраћаја у Општини Бачка Паланка,
чији ће чланови бити представници ЈП
"Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка" и локалне самоуправе.
Члан 3.
Задатак комисије је да изради
Стратегију развоја саобраћаја у Опш�
тини Бачка Паланка којом ће утврдити
стање у области транспорта, успоставити
концепт развоја инфраструктуре и транс�
порта, дефинисати дугорочне циљеве
развоја транспортног система и друге ак�
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тивности од значаја за развој саобраћаја
у Општини Бачка Паланка.
Члан 4.
Комисија ради у седницама који�
ма председава председник Kомисије.
Стручне и административнотехничке послове за потребе Kомисије
обављаће Општинска управа Општине
Бачка Паланка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-34-6/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА		
		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

151
На основу члана 29. став 3. а у
вези са чланом 166. став 1. Закона о ос�
новама система образовања и васпитања
("Службени гласник Републике Србије"
број 72/2009 и 52/2011), члана 3. Уред�
бе о критеријумима за доношење акта о
мрежи предшколских установа и акта о
мрежи основних школа (‚‘Службени гла�
сник Републике Србије, број 80/2010),
члана 38. став 6. и члана 109. став 1. Ста�
тута општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачка Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 12. се�
дници, одржаној дана 11. јуна 2013. го�
дине, доноси
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ОДЛУКУ
о утврђивању мреже основних
школа са седиштем на
територији Општине Бачка
Паланка
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број и
просторни распоред основних школа са
седиштем на територији Општине Бачка
Паланка.
Члан 2.
Мрежу основних школа чине:
1. Основна школа "Вук Караџић"
Доситејева 3, Бачка Паланка,
(од I-VIII разреда) са издвојеним
одељењем у Нештину, Црквенош�
колска 17 и Визићу, Пеке Дапче�
вића бб (од I-IV разреда)
2. Основна школа "Десанка Макси�
мовић" Скојевска 1/а, Бачка Па�
ланка (од I-VIII разреда)
3. Основна школа "Свети Сава", Трг
Братства и јединства 22, Бачка Па�
ланка (од I-VIII разреда)
4. Основна школа "Алекса Шантић",
Невесињска 2, Гајдобра (од I-VIII
разреда) са издвојеним одељењем
у Новој Гајдобри, Пролетерска 26
(од I-VIII разреда)
5. Основна школа "Браћа Новаков ",
Краља Петра Првог 103, Силбаш
(од I-VIII разреда) са издвојеним
одељењима у Деспотову, Трг Ос�
лобођења 13 и Парагама, Краља
Петра Првог 23 (од I-IV разреда)
6. Основна школа "15. октобар",
Маршала Тита 99, Пивнице (од IVIII разреда)
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7. Основна школа "Жарко Зрења�
нин", Краља Петра Првог 73, Об�
ровац (од I-VIII разреда)
8. Основна школа "Милета Протић"
Маршала Тита 62, Товаришево
(од I-VIII разреда)
9. Основна школа "Здравко Челар",
Трг Бориса Кидрича 1, Челарево
(од I-VIII разреда)
10. Основна школа "Бранко Ћопић"
Краља Петра Првог 40, у Мла�
денову (од I-VIII разреда) са из�
двојеним одељењем у Карађорђе�
ву, Краља Петра Првог 20 (од I-IV
разреда)

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка", а
примењиваће се од дана добијања са�
гласности Покрајинског секретаријата за
образовање, управу и националне зајед�
нице.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-61-7/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

11. Основна школа "Херој Пинки" ,
Трг Братства јединства 10, Бачка
Паланка
12. Школа за основно музичко обра�
зовање "Стеван Христић" акаде�
мика Милана Курепе 10, Бачка
Паланка са издвојеним одељењем
у Бачу, Трг Зорана Ђинђића 4.

17 јун 2013. године
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Основне школе из члана 2. тачка
1. до 10. ове Одлуке обављају делатност
основног образовања и васпитања, док
Основна школа "Милета Протић" у То�
варишеву обавља и делатност основног
образовања одраслих.

На основу члана 38. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачка Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013), члана 41. Зако�
на о запошљавању и осигурању за случај
незапослености ("Службени гласник Ре�
публике Србије" број 36/2009) и закључ�
ка Савета за запошљавање Општине Ба�
чка Паанка, Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 12. седници, одржаној
дана 11. јуна 2013. године, донела је

Основна школа "Херој Пинки"
обавља делатност образовања ученика са
сметњама у развоју, а Школа за основно
музичко образовање "Стеван Христић"
обавља делатност основног музичког об�
разовања.

ОДЛУКУ
о измени Акционог плана
запошљавања Општине Бачка
Паланка за 2013. годину

Члан 4.

Члан 1.

Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о утврђивању
мреже основних школа са седиштем
на територији Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Палан�
ка" број 35/2011).

У члану 1. Акционог плана за�
пошљавања Општине Бачка Паланка за
2013. годину ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 6/2013) поглавље
"IV Мере активне политике запошља�
вања за 2013 године", мења се и гласи:

Члан 3.
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"IV МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БАЧКА
ПАЛАНКА ЗА 2013 ГОДИНУ"
Мере активне политике запошљавања реализује Општина Бачка Паланка и Локал�
ни Савет за запошљавање Општине Бачка Паланка у срадњи са Националном службом
за запошљавање- Служба Бачка Паланка.
У складу са Акционим планом за 2013. годину предвиђене су следеће мере:
Субвенције за запошљавање и то:
-- субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима,
-- јавни рaдови
-- стручна пракса
-- рад Савета за запошљавање и организација Сајма запошљавања.
Предлог мера расподеле средстава за реализацију мера активне политике запо�
шљавања Општине за 2013. годину су:
-- Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима – укуп�
но 2.860.000,00 динара,
-- Јавни радови – 2.951.000,00 динара,
-- Стручна пракса – 5.446.000,00 динара
-- УКУПНО СРЕДСТАВА: 11.257.000,00 ДИНАРА.
За предвиђене активне мере из буџета Општине је издвојено 6.957.000,00 динара.
Планирана средства од АП Војводине 3.000.000,00 динара.
Средства из Републичког буџета 1.300.000,00 динара.
ЦИЉ – Повећано запошљавање млађих од 30 и старијих од 50 година
Програми,
мере и
активности

Очекивани
резултати

Програм
доделе
Повећан број за�
субвенција
Број
пошљавања мла�
за отварање
запослених
дих и старијих
нових
лица
од 50 година
радним
места
Број
Јавни
Интерес локалне
укључених
радови
самоуправе
лица

Стручна
пракса

Оспособљавање
Приправника
засамостални
рад у струци

Број
укључених
лица

Планирани извори финансирања

Потребна
финансијска
средства у
РСД

Буџет
локалне
заједнице

НСЗ и ЛСЗ

2.860.000,00

1.560.000,00

НСЗ и ЛСЗ

2.951.000,00

1.451.000,00 1.500.000,00

НСЗ и ЛСЗ

5.446.000,00

3.946.000,00 1.500.000,00

Носиоци
Индикатори активности
и рок

Буџет АПВ

Републички
буџет

1.300.000,00
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Преглед трошкова по мерама запошљавања
МЕРА
Ново запошљавање
Стручна пракса
Висока
Виша
Средња
Укупна стручна
пракса
Јавни радови
УКУПНО:

Бр.
лица
22
15
5
5

МЕСЕЦИ
12
12
9
6

СТРУЧНИ
ИСПИТ

ОСИГУРАЊЕ

150.000,00
50.000,00
50.000,00

216.000,00
54.000,00
36.000,00

ИЗНОС

УКУПНО

130.000,00

2.860.000,00

3.600.000,00 3.966.000,00
810.000,00
914.000,00
480.000,00
566.000,00
5.446.000,00
2.951.000,00
11.257.000,00

Члан 2.
Одлука о измени Акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за 2013.
годину ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине
Бачка Паланка".
СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-10-5/2013
11. јун 2013. године 						
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 66. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике
Србије" број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије" број 129/2007) и члана 38. тачка 9. Статута Општине Ба�
чка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 17/2008, 2/2010 и 6/2013),
Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 12. седници, одржаној дана 11. јуна 2013.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног
одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка"
у Бачкој Паланци
I
Разрешавају се дужности председника, заменика председника и чланова Управног
одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка" у Бачкој Па�
ланци, и то:
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1. СТЕВАН ПЕТРОВИЋ, дужности
председника
2. ДЕЈАН МЕДИЋ, дужности заме�
ника председника
3. ВЛАДИМИР
ности члана

ПОПАДИЋ, дуж�

4. ЂОРЂЕ ПОЈУЖИНА, дужности
члана
5. СЛОБОДАН
ности члана

ШКОРИЋ,

дуж�

6. ЈЕЛЕНА ПЕРМОСЕР, дужности
члан из реда запослених

("Службени лист Општине Бачка Палан�
ка" број 7/2013 и 16/2013), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 12. се�
дници, одржаној дана 11. јуна 2013. го�
дине, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и
чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа "Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка" Бачка
Паланка

7. ДЕЈАН ШКОРИЋ, дужности чла�
на из реда запослених
II
Ово решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-78/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 13. Закона о јав�
ним предузећима ("Службени гласник
Републике Србије" број 119/2012), чла�
на 32. тачка 9. Закона о локалној само�
управи ("Службени гласник Републике
Србије" број 129/2007), члана 38. та�
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Палан�
ка" број 17/2008, 2/2010 и 6/2013) и чла�
на 36. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа "Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка
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I
За председника и чланове Надзор�
ног одбора Јавног предузећа "Дирекци�
ја за изградњу Општине Бачка Паланка"
Бачка Паланка, именују се:
1. СТЕВАН
седника

ПЕТРОВИЋ, за пред�

2. БОШКО МИЈАТОВИЋ, за члана
3. МИРОСЛАВ БАЈАЦ, за члана, из
реда запослених
II
Надзорни одбор се именују на
мандатни период од 4 године.
III
Ово решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-79/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 66. Закона о јав�
ним предузећима ("Службени гласник
Републике Србије" број 119/2012), чла�
на 32. тачка 9. Закона о локалној само�
управи ("Службени гласник Републике
Србије" број 129/2007) и члана 38. та�
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Па�
ланка" број 17/2008, 2/2010 и 6/2013),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 12. седници, одржаној дана 11. ју�
на 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и
чланова Управног одбора Јавног
предузећа Спортско-рекреациони
центар "Тиквара" у Бачкој
Паланци
I
Разрешавају се дужности председ�
ника и чланова Управног одбора Јавног
предузећа Спортско-рекреациони центар
"Тиквара" у Бачкој Паланци, и то:
1. НИКОЛА ПИЛИПОВИЋ, дуж�
ности председника
2. ЖЕЉКО
КАРАНОВИЋ, дуж�
ности члана
3. ЛАЗАР ШАРАЦ, дужности члана
4. СТЕВИЦА НОНКОВИЋ, дуж�
ности члана из реда запослених
5. ОЛИВЕРА ЈОВАНОВИЋ, дуж�
ности члана из реда запослених
II
Ово решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".

17 јун 2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-80/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 13. Закона о јав�
ним предузећима ("Службени гласник
Републике Србије" број 119/2012), чла�
на 32. тачка 9. Закона о локалној само�
управи ("Службени гласник Републике
Србије" број 129/2007), члана 38. та�
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Палан�
ка" број 17/2008, 2/2010 и 6/2013) и чла�
на 36. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа Спортско-рекреациони
центар "Тиквара" Бачка Паланка ("Служ�
бени лист Општине Бачка Паланка" број
7/2013 и 16/2013), Скупштина општине
Бачка Паланка, на својој 12. седници,
одржаној дана 11. јуна 2013. године, до�
нела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и
чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа Спортско-рекреациони
центар "Тиквара" Бачка Паланка
I
За председника и чланове Надзор�
ног одбора Јавног предузећа Спортскорекреациони центар "Тиквара" Бачка Па�
ланка, именују се:
1. СТЕВАН КОЗОМОРА, за пред�
седника
2. ЕДИТА ТРАБАК, за члана
3. СТЕВИЦА НОНКОВИЋ, за чла�
на из реда запослених

17 јун 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

II
Надзорни одбор се именују на
мандатни период од 4 године.
III
Ово решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-81/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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нова Управног одбора Јавног информа�
тивног предузећа "Радио БАП" у Бачкој
Паланци, и то:
1. СВЕТОЗАР ТОМИЋ, дужности
председника
2.

ВЛАДИМИР ЧОЛАКОВИЋ,
дужности заменика председника

3. ДРАГИЦА НИКОЛИЋ, дужности
члана
4. ЛУКА МАНДИЋ, дужности чла�
на
5. ЗВЕЗДАНА РАДАНОВИЋ, дуж�
ности члана
6. БОЈАНА ЦРЊАНСКИ, дужности
члана
7. МИЛАН МУДРИНИЋ, дужности
члана из реда запослених

157

II

На основу члана 66. Закона о јав�
ним предузећима ("Службени гласник
Републике Србије" број 119/2012), чла�
на 32. тачка 9. Закона о локалној само�
управи ("Службени гласник Републике
Србије" број 129/2007) и члана 38. та�
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Па�
ланка" број 17/2008, 2/2010 и 6/2013),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 12. седници, одржаној дана 11. ју�
на 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника,
заменика председника и
чланова Управног одбора Јавног
информативног предузећа "Радио
БАП" у Бачкој Паланци
I
Разрешавају се дужности пред�
седника, заменика председника и чла�

Ово решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-82/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 13. Закона о јав�
ним предузећима ("Службени гласник
Републике Србије" број 119/2012), чла�
на 32. тачка 9. Закона о локалној само�
управи ("Службени гласник Републике
Србије" број 129/2007), члана 38. та�
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Палан�
ка" број 17/2008, 2/2010 и 6/2013) и чла�
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на 36. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног информативног предузећа "Радио
БАП" Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка" број 7/2013 и
16/2013), Скупштина општине Бачка Па�
ланка, на својој 12. седници, одржаној
дана 11. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и
чланова Надзорног одбора Јавног
информативног предузећа "Радио
БАП" Бачка Паланка
I
За председника и чланове Над�
зорног одбора Јавног информативног
предузећа "Радио БАП" Бачка Паланка,
именују се:
1. СЛОБОДАН ШКОРИЋ, за пред�
седника
2. СНЕЖАНА
члана

ШИЈАКОВИЋ,

за

3. ЈАСМИНА БОНАЧИЋ, за члана
из реда запослених
II

17 јун 2013. године
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На основу члана 66. Закона о јав�
ним предузећима ("Службени гласник
Републике Србије" број 119/2012), чла�
на 32. тачка 9. Закона о локалној само�
управи ("Службени гласник Републике
Србије" број 129/2007) и члана 38. та�
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Па�
ланка" број 17/2008, 2/2010 и 6/2013),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 12. седници, одржаној дана 11. ју�
на 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и
чланова Управног одбора Јавног
предузећа за радио и телевизијску
делатност "Телевизија Бачка
Паланка" у Бачкој Паланци
I
Разрешавају се дужности пред�
седника и чланова Управног одбора Ја�
вног предузећа за радио и телевизијску
делатност "Телевизија Бачка Паланка" у
Бачкој Паланци, и то:

Надзорни одбор се именују на
мандатни период од 4 године.

1. СНЕЖАНА ОКЛОБЏИЈА, дуж�
ности председника

III

2. МАРКО РОКВИЋ, дужности чла�
на

Ово решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-83/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

3. ГОРАН АНТИЋ, дужности члана
4. ЈОЗЕФИНА ВАСИЋ, дужности
члана из реда запослених
5. САНДРА КОКАНОВИЋ, дуж�
ности члана из реда запослених
II
Ово решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".

17 јун 2013. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-84/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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1. СЛАВИЦА ЈОВАНОВ, за пред�
седника
2. СЛОБОДАН СТАКИЋ, за члана
3. МИРЈАНА ГАЈИЋ, за члана из ре�
да запослених
II
Надзорни одбор се именују на
мандатни период од 4 године.
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III

На основу члана 13. Закона о јав�
ним предузећима ("Службени гласник
Републике Србије" број 119/2012), чла�
на 32. тачка 9. Закона о локалној само�
управи ("Службени гласник Републике
Србије" број 129/2007), члана 38. та�
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Па�
ланка" број 17/2008, 2/2010 и 6/2013) и
члана 36. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа за радио и телеви�
зијску делатност "Телевизија Бачка Па�
ланка" Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка" број 7/2013 и
16/2013), Скупштина општине Бачка Па�
ланка, на својој 12. седници, одржаној
11. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и
чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа за радио и телевизијску
делатност "Телевизија Бачка
Паланка" Бачка Паланка
I
За председника и чланове Над�
зорног одбора Јавног предузећа за радио
и телевизијску делатност "Телевизија Ба�
чка Паланка" Бачка Паланка, именују се:

Ово решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-85/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 66. Закона о јав�
ним предузећима ("Службени гласник
Републике Србије" број 119/2012), чла�
на 32. тачка 9. Закона о локалној само�
управи ("Службени гласник Републике
Србије" број 129/2007) и члана 38. та�
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Па�
ланка" број 17/2008, 2/2010 и 6/2013),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 12. седници, одржаној дана 11. ју�
на 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника
и чланова Управног одбора
Јавног комуналног предузећа
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"Комуналпројект" у Бачкој
Паланци
I
Разрешавају се дужности председ�
ника и чланова Управног одбора Јавног
комуналног предузећа "Комуналпројект"
у Бачкој Паланци, и то:
1. ЉУБОМИР НОВАКОВИЋ, дуж�
ности председника
2. МИЛАНКА
ности члана
3. ЗОРАН
члана

ЛАЖЕТИЋ,

дуж�

НИКОЛИЋ, дужности

4. МИРОСЛАВ МИШУРА, дуж�
ности члана из реда запослених
5. МИЛЕНКО КРНЕТА, дужности
члана из реда запослених
II
Ово решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-98/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 13. Закона о јав�
ним предузећима ("Службени гласник
Републике Србије" број 119/2012), чла�
на 32. тачка 9. Закона о локалној само�
управи ("Службени гласник Републике
Србије" број 129/2007), члана 38. тачка
9. Статута Општине Бачка Паланка

17 јун 2013. године

("Службени лист Општине Бачка Па�
ланка" број 17/2008, 2/2010 и 6/2013) и
члана 36. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа "Ко�
муналпројект" Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачка Паланка" број
7/2013 и 16/2013), Скупштина општине
Бачка Паланка, на својој 12. седници,
одржаној дана 11. јуна 2013. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и
чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа
"Комуналпројект" Бачка
Паланка
I
За председника и чланове Надзор�
ног одбора Јавног комуналног предузећа
"Комуналпројект" Бачка Паланка, име�
нују се:
1. МИОДРАГ МАРЈАНОВИЋ, за
председника
2. РАНКО ПОЈУЖИНА, за члана
3. МИЛЕНКО КРНЕТА, за члана из
реда запослених
II
Надзорни одбор се именују на
мандатни период од 4 године.
III
Ово решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-99/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 		

17 јун 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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5. __________________________,
члан, члан Надзорног одбора пре�
дузећа у коме се именује директор
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II

На основу члана 26. Закона о јав�
ним предузећима ("Службени гласник
Републике Србије" број 119/2012), чла�
на 32. тачка 9. Закона о локалној само�
управи ("Службени гласник Републике
Србије" број 129/2007), члана 38. Ста�
тута Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачка Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013) и члана 3. Од�
луке о образовању Комисије за имено�
вања Скупштине општине Бачка Палан�
ка ("Службени лист Општине Бачка Па�
ланка" број 16/2013), Скупштина општи�
не Бачка Паланка, на својој 12. седници,
одржаној 11. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
именовања Скупштине општине
Бачка Паланка
I

Члан Комисије који се именује за
свако појединачно именовање директо�
ра у смислу предходне тачке, мора бити
члан надзорног одбора јавног предузећа
у коме се именује директор и за које Ко�
мисија буде спроводила Конкурс за име�
новање директора.
III
Мандат председника и чланова
Комисије из тачке I овог Решења траје
три године.
IV
Ово решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-86/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Именују се председник и члано�
ви Комисије за именовања Скупштине
општине Бачка Паланка, у саставу:
1. МИРОСЛАВ ПАНИЋ, дипломи�
рани правник, председник
2. МИОДРАГ ЈОВИН, дипломира�
ни економиста, члан
3. ЗДРАВКО ГРУБОР, дипломирани
правник, члан
4. СЛАЂАНА ДРАГУМИЛО, дип�
ломирани инжењер технологије,
члан на предлог Сталне конферен�
ције градова и општине

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гла�
сник Републике Србије“ број 129/2007,
34/2010 – Одлука Уставног суда и
54/2011), Скупштина општине Бачка Па�
ланка, на својој 12. седници, одржаној
11. јуна 2013. године, донела је
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II

Како је Скупштини општине Ба�
чка Паланка дана 30. маја 2013. године
Одборничка група Покренимо Општину
Бачка Паланка доставила предлог за раз�
решење Милана Чавића, члана Општин�
ске изборне комисије и именовање Гора�
на Кртинић, Комисија за кадровска, ад�
министративна питања и радне односе је
утврдила Предлог решења о разрешењу
и именовању члана Општинске избор�
не комисије Бачка Паланка, предлагача
Одборничке групе Покренимо Општину
Бачка Паланка и предлаже Скупштини
општине да донесе решење као у диспо�
зитиву.

Именује се, ГОРАН КРТИНИЋ,
за члана Општинске изборне комиси�
је Општине Бачка Паланка, на предлог
Одборничке групе Покренимо Општину
Бачка Паланка.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Управном суду у Београду у ро�
ку од 24 часа од дана доношења решења
Скупштине општине Бачка Паланка.

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана
Општинске изборне комисије
Општине Бачка Паланка
I
Разрешава се, МИЛАН ЧАВИЋ,
дужности члана Општинске изборне ко�
мисије Општине Бачка Паланка, имено�
ван на предлог Одборничке групе Покре�
нимо Општину Бачка Паланка

III
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у «Службеном
листу Општине Бачка Паланка».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-87/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог
решења је члан 14. Закона о локалним
изборима («Службени гласник Републи�
ке Србије» број 129/2007).
Закон утврђује надлежност одбор�
ничких група као овлашћених предлага�
ча у поступку именовања сталног саста�
ва изборне комисије јединице локалне
самоуправе, као и у погледу заступље�
ности одборничких група у сталном
саставу изборне комисије.
Чланом 13. став 3. Закона је
утврђено да ниједна политичка странка
или страначка коалиција не могу има�
ти више од половине чланова у сталном
саставу органа за спровођење избора.
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На основу члана 32. тачка 9. За�
кона о локалној самоуправи ("Служ�
бени гласник Републике Србије" број
129/2007), члана 38. Статута Општине
Бачка Паланка ("Службени лист Општи�
не Бачка Паланка" број 17/2008, 2/2010
и 6/2013) и члана 5. Одлуке о оснивању
савета за запошљавање Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине Ба�
чка Паланка" број 10/2006), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 12.
одржаној 11. јуна 2013. године, донела је

17 јун 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 19/2013 - страна 423

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Савета за запошљавање Општине
Бачка Паланка

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору чланова
Савета за финансије Скупштине
општине Бачка Паланка

I

I

Разрешава се, ЗЛАТКО МИТИЋ,
дужности члана Савета за запошљавање
Општине Бачка Паланка, због подноше�
ња оставке.

Разрешава се, МИТА ЛАЧАН�
СКИ, дужности члана Савета за финан�
сије Скупштине општине Бачка Паланка.

II
Именује се, НАТАША ДОРИЋ,
за члана Савета за запошљавање Општи�
не Бачка Паланка, до истека мандата чла�
нова Савета.
III
Ово решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-88/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански
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На основу члана 38. и 44. Стату�
та Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачкa Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013) и члана 40. и
43. Пословника Скупштине општине Ба�
чка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 12. седници, одржаној дана 11. ју�
на 2013. године, донела је

Разрешава се, ЂУРО ШКРБИЋ,
дужности члана Савета за финансије
Скупштине општине Бачка Паланка.
Разрешава се, ПРЕДРАГ БАЉ,
дужности члана Савета за финансије
Скупштине општине Бачка Паланка.
II
Бира се, ДУШКО БРОЋЕТА, за
члана Савета за финансије Скупштине
општине Бачка Паланка, из реда одбор�
ника.
Бира се, БОЈАН ГАЈИЋ, за члана
Савета за финансије Скупштине општи�
не Бачка Паланка, из реда грађана.
Бира се, АЛЕКСАНДАР БОР�
КОВИЋ, за члана Савета за финансије
Скупштине општине Бачка Паланка, из
реда одборника.
III
Ово Решење објавиће се у "Служ�
беном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-89/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Стату�
та Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачкa Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013) и члана 40. и
43. Пословника Скупштине општине Ба�
чка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 12. седници, одржаној дана 11.
јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору чланова
Савета за урбанизам, стамбенокомуналне делатности и заштиту
животне средине Скупштине
општине Бачка Паланка

Бира се, ЂУРО ШКРБИЋ, за чла�
на Савета за урбанизам, стамбено-ко�
муналне делатности и заштиту животне
средине Скупштине општине Бачка Па�
ланка, из реда одборника.
Бира се, АНКА ДОБРИЧКИ, за
члана Савета за урбанизам, стамбено-ко�
муналне делатности и заштиту животне
средине Скупштине општине Бачка Па�
ланка, из реда грађана.
III
Ово Решење објавиће се у "Служ�
беном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-90/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

I
Разрешава се, ЂОКА ЖИВКОВ,
дужности члана Савета за урбанизам,
стамбено-комуналне делатности и заш�
титу животне средине
Скупштине
општине Бачка Паланка.
Разрешава се, БОЈАН ГАЈИЋ,
дужности члана Савета за урбанизам,
стамбено-комуналне делатности и заш�
титу животне средине
Скупштине
општине Бачка Паланка.
Разрешава се, АЛЕКСАНДАР
СТЕВАНОВИЋ, дужности члана Саве�
та за урбанизам, стамбено-комуналне
делатности и заштиту животне средине
Скупштине општине Бачка Паланка.
II
Бира се, РАНКО МАРЈАНОВ, за
члана Савета за урбанизам, стамбенокомуналне делатности и заштиту живот�
не средине Скупштине општине Бачка
Паланка, из реда одборника.

17 јун 2013. године
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На основу члана 38. и 44. Стату�
та Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачкa Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013) и члана 40. и
43. Пословника Скупштине општине Ба�
чка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 12. седници, одржаној дана 11. ју�
на 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору председника,
заменика председника и члана
Комисије за статутарна питања,
организацију и нормативна акта
Скупштине општине
Бачка Паланка

17 јун 2013. године
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I
Разрешава се, МАЈА ПИЛИПО�
ВИЋ, дужности председника Комисије
за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине општине
Бачка Паланка.
Разрешава се, ДУШКО БРОЋЕ�
ТА, дужности заменика председника
Комисије за статутарна питања, орга�
низацију и нормативна акта Скупштине
општине Бачка Паланка.
Разрешава се, РАДЕНКО ПОЈУ�
ЖИНА, дужности члана Комисије за
статутарна питања, организацију и нор�
мативна акта Скупштине општине Бачка
Паланка.
II
Бира се, ДУШКО БРОЋЕТА, за
председника Комисије за статутарна пи�
тања, организацију и нормативна акта
Скупштине општине Бачка Паланка, из
реда одборника.
Бира се, НЕДЕЉКО ВЕЛЕМИР,
за заменика председника Комисије за
статутарна питања, организацију и нор�
мативна акта Скупштине општине Бачка
Паланка, из реда грађана.
Бира се, ДРАГАН ПАВИН, за чла�
на Комисије за статутарна питања, орга�
низацију и нормативна акта Скупштине
општине Бачка Паланка, из реда грађана.
III
Ово Решење објавиће се у "Служ�
беном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-91/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
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Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Стату�
та Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачкa Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013) и члана 40. и
43. Пословника Скупштине општине Ба�
чка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 12. седници, одржаној дана 11. ју�
на 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору чланова
Комисије за кадровска,
административна питања и радне
односе Скупштине општине
Бачка Паланка
I
Разрешава се, ДРАГАН ЛУКИЋ,
дужности члана Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе
Скупштине општине Бачка Паланка.
Разрешава се, ДУШКО БРОЋЕ�
ТА, дужности члана Комисије за кадров�
ска, административна питања и радне
односе Скупштине општине Бачка Па�
ланка.
II
Бира се, БРАНИМИР КУЗМАН�
ЧЕВ, за члана Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе
Скупштине општине Бачка Паланка, из
реда грађана.
Бира се, БОРИС КУЗМАНОВИЋ,
за члана Комисије за кадровска, адми�
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нистративна питања и радне односе
Скупштине општине Бачка Паланка, из
реда одборника.

Разрешава
се,
ГЛИГОРИЈЕ
ИНЂИЋ, дужности члана Комисије за
привреду Скупштине општине Бачка Па�
ланка,.

III

Разрешава се, ГОРАН ЛАТКО�
ВИЋ, дужности члана Комисије за при�
вреду Скупштине општине Бачка Палан�
ка,.

Ово Решење објавиће се у "Служ�
беном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-92/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

170
На основу члана 38. и 44. Стату�
та Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачкa Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013) и члана 40. и
43. Пословника Скупштине општине Ба�
чка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 12. седници, одржаној дана 11. ју�
на 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору председника
и чланова Комисије за привреду
Скупштине општине Бачка
Паланка
I
Разрешава се, СРЂАН МЕДАН,
дужности председника Комисије за при�
вреду Скупштине општине Бачка Палан�
ка.

II
Бира се, ГОРАН ЛАТКОВИЋ,
за председника Комисије за привреду
Скупштине општине Бачка Паланка, из
реда одборника.
Бира се, СИМОНА МАРИЋ, за
члана Комисије за привреду Скупштине
општине Бачка Паланка, из реда одбор�
ника.
Бира се, ДАНИЛО ПЕЈАК, за чла�
на Комисије за привреду Скупштине
општине Бачка Паланка, из реда грађана.
III
Ово Решење објавиће се у "Служ�
беном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-93/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Стату�
та Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачкa Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013) и члана 40. и
43. Пословника Скупштине општине Ба�

17 јун 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

чка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 12. седници, одржаној дана 11. ју�
на 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору чланова
Комисије за друштвене делатности
Скупштине општине Бачка
Паланка
I
Разрешава се, МИЛКА РОДИЋ,
дужности члана Комисије за друштвене
делатности Скупштине општине Бачка
Паланка.
Разрешава се, СНЕЖАНА ОК�
ЛОБЏИЈА, дужности члана Комисије
за друштвене делатности Скупштине
општине Бачка Паланка.
II
Бира се, ДУБРАВКА КОВАЧЕ�
ВИЋ, за члана Комисије за друштвене
делатности Скупштине општине Бачка
Паланка, из реда одборника.
Бира се,ДУШАН АДАМОВ, за
члана Комисије за друштвене делатности
Скупштине општине Бачка Паланка, из
реда грађана.
III
Ово Решење објавиће се у "Служ�
беном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-94/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
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Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Стату�
та Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачкa Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013) и члана 40. и
43. Пословника Скупштине општине Ба�
чка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 12. седници, одржаној дана 11.
јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору чланова
Мандатно-имунитетске комисије
Скупштине општине Бачка
Паланка
I
Разрешава се, МИЛОШ МАРКО�
ВИЋ, дужности члана Мандатно-иму�
нитетске комисије Скупштине општине
Бачка Паланка.
Разрешава се, ЂУРО ШКРБИЋ,
дужности члана Мандатно-имунитетске
комисије Скупштине општине Бачка Па�
ланка.
II
Бира се, МЛАДЕН ШЕШУМ, за
члана Мандатно-имунитетске комисије
Скупштине општине Бачка Паланка, из
реда одборника.
Бира се, ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ,
за члана Мандатно-имунитетске комиси�
је Скупштине општине Бачка Паланка,
из реда одборника.
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III
Ово Решење објавиће се у "Служ�
беном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-95/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 38. и 44. Стату�
та Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачкa Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013) и члана 40. и
43. Пословника Скупштине општине Ба�
чка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 12. седници, одржаној дана 11. ју�
на 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору председника,
заменика председника и члана
Комисије за представке и предлоге
Скупштине општине Бачка
Паланка
I
Разрешава се, ЛАЗАР ДАНИЛОВ,
дужности председника Комисије за пред�
ставке и предлоге Скупштине општине
Бачка Паланка.
Разрешава се, ЈОВИЦА ОРЕЉ,
дужности земеника председника Коми�

17 јун 2013. године

сије за представке и предлоге Скупшти�
не општине Бачка Паланка.
Разрешава се, ДУШАН ЗАРУП�
СКИ, дужности члана Комисије за пред�
ставке и предлоге Скупштине општине
Бачка Паланка.
II
Бира се, МИЛКА РОДИЋ, за
председника Комисије за представке и
предлоге Скупштине општине Бачка Па�
ланка, из реда одборника.
Бира се, ПЕТАР БУДИСАВЉЕ�
ВИЋ, за заменика председника Комиси�
је за представке и предлоге Скупштине
општине Бачка Паланка, из реда грађана.
Бира се, НИКОЛА РАЈАК, за чла�
на Комисије за представке и предлоге
Скупштине општине Бачка Паланка, из
реда грађана.
III
Ово Решење објавиће се у "Служ�
беном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-96/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

174
На основу члана 38. и 44. Стату�
та Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачкa Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013) и члана 40. и
43. Пословника Скупштине општине Ба�
чка Паланка ("Службени лист Општине

17 јун 2013. године
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Бачка Паланка" број 20/2008 и 3/2010),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 12. седници, одржаној дана 11. ју�
на 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору председника
и чланова Комисије за одликовања,
награде и друга друштвена
признања Скупштине општине
Бачка Паланка

III
Ово Решење објавиће се у "Служ�
беном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-97/2013
11. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

I
Разрешава се, МИЛКА РОДИЋ,
дужности председника Комисије за од�
ликовања, награде и друга друштвена
признања Скупштине општине Бачка
Паланка.
Разрешава се, КОВИЉКА ДО�
БРИЋ, дужности члана Комисије за од�
ликовања, награде и друга друштвена
признања Скупштине општине Бачка
Паланка.
Разрешава се, РАДЕНКО ПОЈУ�
ЖИНА, дужности члана Комисије за
одликовања, награде и друга друштве�
на признања Скупштине општине Бачка
Паланка.
II
Бира се, ДРАГАН БОЗАЛО, за
председника Комисије за одликовања,
награде и друга друштвена признања
Скупштине општине Бачка Паланка, из
реда одборника.
Бира се, ЈАНКО БРЊА, за члана
Комисије за одликовања, награде и друга
друштвена признања Скупштине општи�
не Бачка Паланка, из реда одборника.
Бира се, ЈОВИЦА ОРЕЉ, за члана
Комисије за одликовања, награде и друга
друштвена признања Скупштине општи�
не Бачка Паланка, из реда грађана.

Број 19/2013 - страна 429

175
На основу члана 66. став 1. Ста�
тута Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачка Паланка", број
17/2008, 2/2010 и 6/2013) и члана 33. став
7. Пословника о радраду Општинског
већа Општине Бачка Паланка ("Службе�
ни лист Општине Бачка Паланка", број
19/2008), Општинско веће Општине Ба�
чка Паланка на својој 27. седници, одр�
жаној дана 05. јуна 2013. године, донело
је следеће:

РЕШЕЊЕ
о просечној тржишној цени
квадратног метра објекта
Члан 1.
Утврђује се просечна тржишна це�
на квадратног метра по врстама објеката
на територији Општине Бачка Паланка
која ће се користити за утврђивање осно�
вице пореза на имовину физичких лица
за 2013. годину у следећим износима:
-- станови 53.762,04 динара
-- стамбене зграде 43.200,00 динара
-- пословни простор 73.039,70 динара
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-- просторија за одмор и рекреацију
31.849,66 динара
-- гаража и други објекти 22.393,26 дина�
ра
Члан 2.
На основу овог Решења Служба за
утврђивање и наплату јавних прихода ће
доносити појединачна решења о утврђи�
вању пореза на имовину физичких лица
за 2013. годину.
Члан 3.
Ово Решење објавити у "Службе�
ном листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-011-1/2013-62
05. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Бојан Радман, с.р.
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На основу члана 33. став 3. и чла�
на 34. става 1. тачка 10. Закона о ванред�
ним ситуацијама ("Службени гласник
Републике Србије" бр. 111/2009, 92/2011
и 93/2012), члана 18. Уредбе о саставу
и начину рада штабова за ванредне си�
туације ( "Службени гласник Републике
Србије" бр. 98/2010) и члана 4. ст. 1. Ре�
шења о образовању Општинског Шта�
ба за ванредне ситуације и именовању
чланова Општинског Штаба за ванредне
ситуације ( "Службени лист Општине
Бачка Паланка" бр. 21/2012, 40/2012 и
12/2013), Општински Штаб за ванредне
ситуације Општине Бачка Паланка, на
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својој 6. ванредној седници одржаној да�
на 05. јуна 2013. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК
о образовању Стручнооперативног тима за предузимање
превентивних и оперативних мера
за заштиту од поплава
I
За извршавање задатака у циљу
предузимања превентивних и опера�
тивних мера за заштиту од поплава, за
потребе Општинског Штаба за ванред�
не ситуације Општине Бачка Паланка (у
даљем тексту: Штаб), образује се Струч�
но-оперативни тим за предузимање пре�
вентивних и оперативних мера за зашти�
ту од поплава.
II
Стручно-оперативни тим за пре�
дузимање превентивних и оперативних
мера за заштиту од поплава чине:
1. МИРОСЛАВ СТАНИЋ, члан
Општинског Штаба за ванреде си�
туације Општине Бачка Паланка,
за руководиоца тима
2. ИВАН ЈАТИЋ, руководилац Сек�
тора за одбрану од поплава ВД
"Дунав" из Бачке Паланке, за чла�
на
3. АЛЕКСАНДАР ЂЕДОВАЦ, ко�
мандант Општинског Штаба за
ванредне ситуације Општине Ба�
чка Паланка, за члана
4. МИЛАН
АЈДЕР,
начелник
Општинског Штаба за ванредне
ситуације Општине Бачка Палан�
ка, за члана
5. ГОРАН НОВАКОВИЋ, начелник
Полицијске станице Бачка Палан�
ка, за члана
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6. ЗОРАН БАЋИНА, руководилац
Одељења за привреду Општинске
управе Општине Бачка Паланка,
за члана
7. МИТА
ЛАЧАНСКИ,
члан
Општинског Штаба за ванреде си�
туације Општине Бачка Паланка,
за члана.
III
Задатак Стручно-оперативног ти�
ма за предузимање превентивних и опе�
ративних мера за заштиту од поплава је
да:
1. Сагледа и прати стање на тери�
торији Општине Бачка Паланка,
ради правовременог предузимања
превентивних и оперативних мера
за заштиту од поплава.
2. Сагледа угроженост људи, мате�
ријалних добара и животне среди�
не од појаве поплава.
-- Сагледа предузимање превен�
тивних и оперативних мера заш�
тите (евидентирање, осматрање,
збрињавање људи и др.), како би
се у случају поплава смањио ри�
зик од последица.
3. Предлаже Штабу доношење адек�
ватних мера (превентивних и опе�
ративних) из оквира својих зада�
така.
4. Сарађује са надлежним органима
и другим правним лицима у реа�
лизацији задатака за које је обра�
зован.
5. Извршава и друге задатке за пре�
дузимање превентивних и опера�
тивних мера за заштиту од попла�
ва у складу са прописима по на�
ређењу команданта Штаба.
IV

Број 19/2013 - страна 431

Радом Стручно-оперативног тима
за предузимање превентивних и опера�
тивних мера за заштиту од клизишта ру�
ководи руководилац тима.
V
Стручно-оперативни тим за пре�
дузимање превентивних и оперативних
мера за заштиту од клизишта одговара
начелнику Штаба.
VI
Овај закључак објавити у "Служ�
беном листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Општински Штаб за ванредне ситуације
Број: I-217-2/2013-7-1
05. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Командант

Општинског Штаба
за ванредне ситуације
Општине Бачка Паланка,

Александар Ђедовац, с.р.
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