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Бачка Паланка
14. јул 2017. године

184

Образложење

На основу члана 46. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник
Републике Србије" број 129/2007, 34/2010
- Одлука УС и 54/2011), Скупштина
општине Бачка Паланка је на својој 15.
седници, одржаној дана 13. јула 2017.
године, донела

РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата
одборника Скупштине општине
Бачка Паланка
I
Утврђује се престанак мандата
одборника Скупштине општине Бачка
Паланка, ТОТ ПАЛИМИРУ из Бачке
Паланке, са Изборне листе ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА – Пеђа Вулетић, Саша
Борковић, Др Боро Јовић (ПС – ПУПС),
пре истека времана на које је изабран,
због подношења усмене оставке на мандат одборника, дана 13. јула 2017. године,
на 15. седници Скупштине општине
Бачка Паланка.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

Правни основ за доношење овог
решења је члан 46. Закона о локалним
изборима ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 34/2010Одлука УС и 54/2011), којим је регулисано да одборнику престаје мандат пре
истека времена на које је изабран подношењем оставке.
Такође чланом 46. Закона о локалним изборима је регулисано да о оставци
коју је одборник поднео усмено на седници, Скупштина одлучује без одлагања
на истој седници и утврђује да је одборнику престао мандат, те је из наведених
разлога потребно да Скупштина донесе
решење о престанку мандата за одборника Тот Палимира, који је дана 13. јула
2017. године, на 15. седници Скупштине
општине Бачка Паланка, поднео усмену
оставку на мандат одборника у Скупштини општине Бачка Паланка.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се поднети
жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-29/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 56. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник
Републике Србије" број 129/2007, 34/2010
– Одлука УС и 54/2011), Скупштина
општине Бачка Паланка је на својој 15.
седници, одржаној дана 13. јула 2017.
године, донела

РЕШЕЊЕ
о потврђивању мандата одборника
Скупштине општине Бачка
Паланка
I
Потврђујe се мандат одборника
Скупштине општине Бачка Паланка са
Изборне листе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА – Пеђа Вулетић, Саша Борковић, др
Боро Јовић (ПС-ПУПС ) и то:
1. НЕМАЊА ВУЧИЋ, рођен
16.04.1981.године дипл. економиста из Гајдобре, Радничка 3.
Мандат одборника почиње даном
потврђивања и траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.

О потврђивању мандата новог
одборника одлучује Скупштина општине
на седници, а мандат новог одборника
траје до истека мандата одборника коме
је престао мандат.
Како је, Тот Палимиру, са Изборне
листе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА – Пеђа
Вулетић, Саша Борковић, др Боро Јовић
(ПС-ПУПС), због подношења усмене
оставке, престао мандат одборника у
Скупштини општине Бачка Паланка
пре истека времена на које је изабран,
Општинска изборна комисија Бачка
Паланка доделила је мандат и издала
уверење о избору за одборника Немање
Вучића, те је у складу са изнетим одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења решења
Скупштине општине Бачка Паланка.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-30/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
Образложење
Чланом 48 и 56. Закона о локалним изборима ("Службени гласник
Републике Србије" број 129/2007, 34/2010
– Одлука УС и 54/2011), је прописано
да кад одборнику престане мандат пре
истека времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе
са чије листе је био изабран одборник
коме је престао мандат.

14. јул 2017. године
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На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

14. јул 2017. године
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о
пословању Месне заједнице „Нова
Гајдобра“ Нова Гајдобра за 2016.
годину
I
Прихвата се Извештај о пословању Месне заједнице „Нова Гајдобра“
Нова Гајдобра за 2016. годину, који је
Савет Месне заједнице „Нова Гајдобра“
Нова Гајдобра усвојио на својој 32. седници, одржаној дана 13. фебруара 2017.
године, одлуком број: 21-1/2017-3.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-20/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Финансијског
извештаја Месне заједнице
„Гајдобра“ Гајдобра за 2016. годину

Број 21/2017 - страна 2325

I
Прихвата
се
Финансијски
извештај Месне заједнице „Гајдобра“ Гајдобра за 2016. годину, који је Савет Месне
заједнице „Гајдобра“ Гајдобра усвојио на
својој седници, одржаној дана 23. фебруара 2017. године, одлуком број: 33/2017.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-21/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о
реализацији финансијских
средстава Месне заједнице
„Силбаш“ Силбаш за 2016. годину
I
Прихвата се Извештај о реализацији финансијских средстава Месне
заједнице „Силбаш“ Силбаш за 2016.

2326 страна - Број 21/2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

годину, који је Савет Месне заједнице
„Силбаш“ Силбаш усвојио на својој седници, одржаној дана 09. фебруара 2017.
године, одлуком број: 1-7/2017.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-22/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

189
На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Финансијског
извештаја Месне заједнице
„Параге “ Параге за 2016. годину
I
Прихвата се Финансијски извештај
Месне заједнице „Параге“ Параге за 2016.
годину, који је Савет Месне заједнице
„Параге“ Параге усвојио на својој седници одржаној дана 13. фебруара 2017.
године, одлуком број: 12/2017.
II

14. јул 2017. године

Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-23/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Финансијског
извештаја Месне заједнице
„Деспотово“ Деспотово за 2016.
годину
I
Прихвата
се
Финансијски
извештај Месне заједнице „Деспотово“
Деспотово за 2016. годину, који је Савет
Месне заједнице „Деспотово“ Деспотово
усвојио на својој седници одржаној дана
31. јануара 2017. године, одлуком број:
8/2017.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

14. јул 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-24/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-25/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о
пословању Месне заједнице
„Пивнице“ Пивнице за 2016.
годину

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Финансијског
извештаја Месне заједнице
„Карађорђево“ Карађорђево за
2016. годину

I
Прихвата се Извештај о пословању Месне заједнице „Пивнице“ Пивнице за 2016. годину, који је Савет Месне
заједнице „Пивнице“ Пивнице усвојио
на својој 2. седници, одржаној дана 13.
фебруара 2017. године, одлуком број:
10-3/2017.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

I
Прихвата
се
Финансијски
извештај Месне заједнице „Карађорђево“
Карађорђево за 2016. годину, који је
Савет Месне заједнице „Карађорђево“
Карађорђево усвојио на својој седници,
одржаној дана 15. марта 2017. године,
одлуком број: 28/2017.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-26/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-27/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

193
На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 15. седници, одржаној дана 13.
јула 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Финансијског
извештаја Месне заједнице
„Младеново“ Младеново за 2016.
годину
I
Прихвата се Финансијски извештај Месне заједнице „Младеново“
Младеново за 2016. годину, који је Савет
Месне заједнице „Младеново“ Младеново усвојио на својој седници, одржаној
дана 24. фебруара 2017. године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

14. јул 2017. године
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На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 15. седници, одржаној дана 13.
јула 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Финансијског
извештаја Месне заједнице
„Товаришево“ Товаришево за
2016. годину
I
Прихвата се Финансијски извештај Месне заједнице „Товаришево“
Товаришево за 2016. годину, који је Савет
Месне заједнице „Товаришево“ Товаришево усвојио на својој првој седници,
одржаној дана 20. марта 2017. године,
одлуком број: 01-2017.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

14. јул 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-28/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-29/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА		

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Финансијског
извештаја Месне заједнице
„Челарево“ Челарево за 2016.
годину

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о
финансијском пословању Месне
заједнице „Нештин“ Нештин за
2016. годину

I

I

Прихвата
се
Финансијски
извештај Месне заједнице „Челарево“
Челарево за 2016. годину, који је Савет
Месне заједнице „Челарево“ Челарево
усвојио на својој 75. седници, одржаној
дана 30. јануара 2017. године, одлуком
број: 24/2017.

Прихвата се Извештај финансијском пословању Месне заједнице
„Нештин“ Нештин за 2016. годину, који
је Савет Месне заједнице „Нештин“
Нештин усвојио на својој 7. седници,
одржаној дана 17. фебруара 2017. године,
одлуком број: 13-1/17.

II

II

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

Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-30/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

14. јул 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-31/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извштаја о
финансијском пословању Месне
заједнице „Визић“ Визић за 2016.
годину

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о
финансијском пословању Месне
заједнице „Братство“ Бачка
Паланка за 2016. годину

I

I

Прихвата се Извештај о финансијском пословању Месне заједнице
„Визић“ Визић за 2016. годину, који је
Савет Месне заједнице „Визић“ Визић
усвојио на својој 9. седници, одржаној
дана 30. јануара 2017. године.

Прихвата се Извештај о финансијском пословању Месне заједнице
„Братство“ Бачка Паланка за 2016.
годину, који је Савет Месне заједнице
„Братство“ Бачка Паланка усвојио на
својој 19. седници, одржаној дана 24.
фебруара 2016. године, одлуком број: 5-1И/17.

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

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

14. јул 2017. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-32/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Број 21/2017 - страна 2331

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-33/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

200
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На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Прегледа прихода и
расхода Месне заједнице „Центар“
Бачка Паланка за 2016. годину

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о
пословању Месне заједнице
„Дунав“ Бачка Паланка за 2016.
годину

I
Прихвата се Преглед прихода и
расхода Месне заједнице „Центар“ Бачка
Паланка за 2016. годину, који је Савет
Месне заједнице „Центар“ Бачка Паланка
усвојио на својој 22. седници, одржаној
дана 01. јуна 2017. године, одлуком број:
13-1/2017.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

I
Прихвата се Извештај о пословању Месне заједнице „Дунав“ Бачка
Паланка за 2016. годину, који је Савет
Месне заједнице „Дунав“ Бачка Паланка
усвојио на својој 18. седници, одржаној
дана 25. јануара 2017. године, одлуком
број: 7-3/2017.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-34/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-35/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

201

14. јул 2017. године

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

202

На основу члана 37. став 1. тачка
21. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о
финансијском пословању Месне
заједнице „Стари град“ Бачка
Паланка за 2016. годину
I
Прихвата се Извештај о финансијском пословању Месне заједнице
„Стари град“ Бачка Паланка за 2016.
годину, који је Савет Месне заједнице
„Стари град“ Бачка Паланка усвојио на
својој 17. седници, одржаној дана 08. маја
2017. године, одлуком број: 33/2017.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

На основу члана 20. тачка 24. и
члана 32. тачка 16. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др. закон и 101/2016- др. закон) и члана
37. тачка 16. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка, на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
о радном времену објеката у
којима се обавља угоститељска
делатност на територији Општине
Бачка Паланка
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се радно
време објеката у којима се обавља угоститељска делатност или пружају угоститељске услуге на територији Општине
Бачка Паланка (у даљем тексту:
Општине).
Члан 2.
Радно време, у смислу ове одлуке,
је радно време у оквиру којег субјекти
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који обављају угоститељску делатност (у
даљем тексту: привредни субјекти), могу
да обављају угоститељску делатност или
пружају угоститељске услуге у угоститељском објекту, ван угоститељског
објекта и у покретном угоститељском
објекту на територији Општине.
Члан 3.
Привредни субјекти, који обављају угоститељску делатност или пружају угоститељску услугу дужни су да
у оквиру максималне дужине трајања
радног времена, прописаног овом одлуком, утврде његов временски распоред,
почетак и завршетак радног времена, да
утврђено радно време истакну на јасан,
несумњив и лако уочљив начин на главном улазу у објекат, као и да се придржавају означеног радног времена, које
може бити и краће од прописаног овом
одлуком.
У објекту који је заштићено културно добро, подаци из става 1. овог
члана могу се истаћи унутар објекта или
на другом прикладном месту, како би се
обезбедила заштита културног добра, у
складу са законом којим се уређује заштита културних добара.
У случају ванредних промена,
прекида или другог облика привременог престанка обављања угоститељске
делатности или пружања угоститељске
услуге у објекту, обавештење о радном
времену мора бити истакнуто на главном
улазу или другом видном месту објекта.
Члан 4.
Привредни субјекти који обављају угоститељску делатност или пружају угоститељску услугу дужни су да
испуњавају услове у складу са прописима којима се уређује заштита од буке и
заштита животне средине.
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Рад у угоститељским објектима
привредни субјекти морају организовати
тако да се не узнемиравају грађани, који
станују или раде у суседству, односно да
се не угрожава и не ремети кућни и јавни
ред и мир.
Члан 5.
Угоститељским објектом, у смислу ове одлуке, сматра се сваки објекат у
коме се обавља угоститељска делатност,
или пружа угоститељска услуга, и који
испуњава услове у складу са прописима
којима се уређује угоститељска делатност.
Према врсти угоститељских
услуга које се у објекту пружају, угоститељски објекти могу бити:
1. угоститељски
смештај, и

објекат

за

2. угоститељски
објекат
исхрану и пиће.

за

Члан 6.
Угоститељска делатност може се
обављати и ван угоститељског објекта,
и повремено на сајмовима, вашарима,
пригодним прославама и другим јавним
манифестацијама, а најдуже 30 дана.
Угоститељска делатност може се
обављати и у покретном објекту, који
се може премештати из једног места у
друго сопственим погоном или вучом, и
у коме се услужује храна припремљена
на другом месту и пиће у оригиналној
амбалажи или на точење, уз коришћење
амбалаже за једнократну употребу.
Угоститељска делатност може се
обављати и на пловилу, које испуњава
прописане техничке и санитарнохигијенске услове за обављање угоститељске делатности и пружање угоститељских услуга.
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II РАДНО ВРЕМЕ
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 7.
Угоститељски објекти за смештај,
у периоду пословања током целе године
или у сезони, и угоститељски објекти
за исхрану и пиће који се налазе на бензинским станицама у радним зонама и
на улазним правцима у насељено место
Општине, могу да раде сваког дана од
00,00 сати до 24,00 сата.
Објекти брзе хране, који се налазе
у пословним зградама, као и киосци и
бараке могу да раде сваког дана од 00,00
сати до 24,00 сата.
Члан 8.
Угоститељски објекти за исхрану
и пиће, изузев објеката из члана 7. став
2. ове одлуке, који се налазе у стамбеним
зградама за породично и вишепородично
становање, у пословним зградама, на
бензинским станицама у насељеним местима Општине, могу да почну са радом
најраније у 07,00 сати и могу да раде
најдуже до 24,00 сата радним данима и
недељом, а петком и суботом до 01,00 сат
наредног дана. Радно време барова је од
18,00 сати до 03,00 сата наредног дана.
Радно време чарди је од 07,00 сати до
02,00 сата наредног дана.
Изузетно од става 1. овог члана
угоститељски објекти за исхрану и пиће,
који се налазе у пословним зградама
и пловилима, могу да раде сат дуже од
прописаног радног времена, на основу
решења о продужењу радног времена
(свадбе, рођендани, матурске вечери и
слично).
Решење о продужењу радног времена у угоститељским објектима из става
2. овог члана доноси Општинска управа
Општине Бачка Паланка-Одељење за
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привреду (у даљем тексту: Одељење за
привреду).
Против решења из става 3. овог
члана, привредни субјекти могу изјавити
жалбу Општинском већу, у року од осам
дана од дана пријема решења.
Привредни субјекти дужни су да
решење из става 3. овог члана држе у
угоститељском објекту.
Члан 9.
У угоститељским објектима у
којима се обавља више различитих
угоститељских делатности, утврђује се
радно време посебно за сваку угоститељску делатност, у складу са одредбама
ове одлуке.
Члан 10.
За привредне субјекте, који обављају угоститељску делатност ван
угоститељског објекта или у покретном
објекту, који се премешта из једног места
у друго сопственим погоном или вучом,
важи радно време из члана 8. став 1. ове
одлуке.
Привредни субјекти који повремено пружају угоститељске услуге
на сајмовима, вашарима, пригодним
прославама и другим јавним манифестацијама морају да се придржавају њиховог радног времена.
Члан 11.
Радно време угоститељских објеката за исхрану и пиће, који се налазе
на аутобуској станици и у тржним центрима, одређује се у складу са радним
временом станице или тржног центра.
Члан 12.
Баште угоститељских објеката,
које су у функцији угоститељских обје-
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ката раде са почетком и завршетком радног времена, које је одређено за угоститељски објекат.
Члан 13.
У дане новогодишњих празника
(31. децембар, 1. јануар и 13. јануар) радно
време свих угоститељских објеката за
исхрану и пиће је неограничено.
Члан 14.
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Члан 17.
Угоститељски објекти могу да не
раде један или више дана у недељи, као
и у дане верских и државних празника, а
привредни субјекти су дужни да истакну
обавештење о томе, у складу са чланом
3. став 1. ове одлуке.
Члан 18.

Општинско веће у оправданим
случајевима (међународни скупови, конгреси, спортске, културне, туристичке
и друге манифестације од значаја за
Општину), када се очекује већи прилив туриста у Општину, може решењем
да одобри другачији распоред, почетак
и завршетак радног времена угоститељских објеката.

Угоститељски објекти и припадајући простор, који служе за обављање
угоститељске делатности или пружање
угоститељске услуге морају бити испражњени од корисника услуга и других
лица, која нису запослена, односно радно
ангажована лица од стране привредног
субјекта, у року од 15 минута од времена
које је одредбама ове одлуке утврђено
као завршетак радног времена.

Члан 15.

Члан 19.

У случају проглашења ванредне
ситуације (пандемија, епидемија, елементарне непогоде и слично), Општински штаб за ванредне ситуације или
други надлежни орган у складу са законом, може својим актом другачије уредити распоред, почетак и завршетак радног времена угоститељских објеката.

Руководилац угоститељског објекта који послује у оквиру привредног
друштва или другог правног лица, угоститељ предузетник, физичко лице или
лице које они писаним путем овласте
морају да буду присутни у угоститељским објектима из члана 5. и 6. ове
одлуке, на почетку и на завршетку радног времена, и у времену утврђеном у
члану 18. ове одлуке.

Члан 16.
Измењени распоред, почетак
и завршетак радног времена угоститељских објеката, у складу са чланом 14.
ове одлуке, привредни субјекти морају
истаћи на главном улазу, најмање три
дана пре његове примене, а у складу
са чланом 15. ове одлуке, најкасније на
дан почетка примене акта Општинског
штаба за ванредне ситуације или другог
надлежног органа у складу са законом, и
морају се придржавати тако назначеног
радног времена у свом пословању.

III НАДЗОР
Члан 20.
Надзор над спровођењем одредаба
ове одлуке врши Одељење за привреду.
Послове
инспекцијског
надзора над применом ове одлуке обавља
Одељење за привреду, путем комуналног
инспектора који је овлашћен да, у складу
са законом, нареди извршење утврђених
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обавеза и предузимање мера и радњи у
одређеном року, привремено забрани
обављање угоститељске делатности
ако се инспектору онемогући вршење
послова надзора или ако се утврђене
неправилности у остављеном року не
отклоне или се понове, подноси захтев
за покретање прекршајног поступка и
издаје прекршајни налог, за прекршаје
прописане овом одлуком.
Уколико комунални инспектор, у
обављању својих послова уочи повреду
прописа из надлежности другог органа,
одмах ће о томе писаним путем обавестити надлежни орган.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Новчаном казном у фиксном
износу од 200.000,00 динара казниће се
прекршај привредно друштво или друго
правно лице ако:
1. одреди максималну дужину
трајања радног времена угоститељског објекта супротно
овој одлуци (члан 3, члан 7.
став 2, члан 8. став 1 и 2, члан
10. и члан 12. ове одлуке),
2. не испуњава услове у складу
са прописима којима се уређује
заштита од буке и заштита
животне средине (члан 4. ове
одлуке),
3. угоститељски објекат почне са
радом пре или ради дуже од
максималног радног времена,
утврђеног овом одлуком, (члан
7. став 2, члан 8. став 1., став 2.,
члан 10. и члан 12. ове одлуке),
4. не држи решење о продужењу
радног времена у угоститељском објекту (члан 8. став
3. и 5. ове одлуке)
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За прекршаје из става 1. овог члана
предузетник ће бити кажњен новчаном
казном у гиксном износу од 100.000,00
динара.
За прекршаје из става 1. овог
члана одговорно лице у правном лицу
биће кажњено новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
Члан 22.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара
казниће се за прекршај привредно
друштво или друго правно лице ако:
1. не истакне измењени распоред, почетак и завршетак радног времена угоститељског
објекта (члан 16. ове одлуке),
2. не истакне обавештење из
члана 17. ове одлуке.
3. по истеку утврђеног радног
времена не испразни угоститељски објекат и припадајући простор од корисника
услуга и других лица, која
нису запослена, односно радно
ангажована лица, (члан 18. ове
одлуке), и
4. лице из члана 19. став 1. ове
одлуке не буде присутно у
угоститељском објекту на
почетку радног времена и на
крају радног времена утврђеног у члану 18. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана
предузетник ће бити кажњен новчаном
казном у фиксном износу од 50.000,00
динара.
За прекршаје из става 1. овог
члана одговорно лице у правном лицу
биће кажњено новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Привредни субјекти дужни су да
ускладе радно време објеката, у којима
се обавља угоститељска делатност или
пружају угоститељске услуге, са одредбама ове одлуке најкасније петнаест дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 24.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о радном времену угоститељских објеката, објеката
за приређивање забавних игара и игара
на срећу, трговинских и занатских објеката на територији Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 10/2006, 20/2009 и
15/2010).
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-33-1/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 20. тачка 24. и
члана 32. тачка 16. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Репу-
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блике Србије“, број 129/2007, 83/2014др.закон и 101/2016-др.закон), члана 43.
став 4. Закона о трговини („Службени
гласник Републике Србије“, број 53/2010
и 10/2013) и члана 37. тачка 16. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 15. седници, одржаној дана 13. јула 2017. године,
донела је

ОДЛУКУ
о радном времену трговинских
и занатских објеката и објеката
за приређивање игара на срећу
и забавних игара на територији
Општине Бачка Паланка
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се радно
време за трговинске формате и облике
трговине ван продајног објекта, путем
одређивања укупног трајања радног времена и његовог временског распореда и
обавеза држања отворених појединих
продајних објеката у току празника и
других нерадних дана, као и радно време
занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на
територији Општине Бачка Паланка (у
даљем тексту: Општине).
Члан 2.
Радно време, у смислу ове одлуке,
је радно време у оквиру којег привредна
друштва, друга правна лица и предузетници (у даљем тексту: привредни
субјекти) из трговинске, занатске и
делатности приређивања игара на срећу
и забавних игара могу обављати своју
делатност.
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У току трајања утврђеног радног
времена, купци могу да купују робу,
односно корисници да користе услуге у
објекту, у којем се обавља трговинска,
занатска и делатност приређивања игара
на срећу и забавних игара.
Радно време почиње од момента
када корисници услуге, односно купци
робе могу да уђу у објекат из става 2.
овог члана, а завршава се у моменту када
корисници услуге, односно купци робе
не могу да улазе у објекат.
Члан 3.
Привредни субјекти из занатске, трговинске и делатности приређивања игара на срећу и забавних игара
дужни су да у оквиру укупног трајања
радног времена, прописаног овом одлуком, утврде његов временски распоред,
почетак и завршетак, да утврђено радно
време истакну на јасан, несумњив и лако
уочљив начин на главном улазу или другом видном месту у објекту из члана 2.
став 2. ове одлуке, као и да се придржавају означеног радног времена, које може
бити и краће од прописаног овом одлуком.
У објекту који је заштићено културно добро, подаци из става 1. овог
члана могу се истаћи унутар објекта или
на другом прикладном месту, како би се
обезбедила заштита културног добра, у
складу са законом којим се уређује заштита културних добара.
У случају ванредних промена,
прекида или другог облика привременог престанка обављања делатности у
објекту, обавештење о радном времену
мора бити истакнуто на главном улазу
или другом видном месту објекта из
члана 2. став 2. ове одлуке.
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Члан 4.
Привредни субјекти који обављају
делатност у трговинским форматима,
занатским објектима и у објектима за
приређивање игара на срећу и забавних
игара, дужни су да испуњавају услове у
складу са прописима, којима се уређује
заштита од буке и прописима којима се
уређује заштита животне средине.
Рад у објектима из става 1. овог
члана, привредни субјекти морају
организовати тако да се не узнемиравају грађани, који станују или раде у
суседству, односно да се не угрожава и
не ремети кућни и јавни ред и мир.
II РАДНО ВРЕМЕ
ТРГОВИНСКИХ ФОРМАТА,
ТРГОВИНЕ ВАН ПРОДАЈНОГ
ОБЈЕКТА И ВРЕМЕ ПРОДАЈЕ
ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РОБЕ
Члан 5.
Трговина се, по правилу, обавља
у продајном објекту, у различитим трговинским форматима.
Трговински формати су организационо-технички облици обављања трговине, са фиксном локацијом.
Трговина може да се обавља и ван
продајног објекта.
Члан 6.
Трговински формати се, у складу
са прописима којима се уређује трговина, класификују као:
1. неспецијализовани трговински
формати,
2. специјализоване продавнице,
и
3. посебни трговински формати.
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Члан 7.
Неспецијализовани
формати су:

трговински

1. трговина на мало претежно
прехрамбеног асортимана:
-- - хипермаркет,
-- - супермаркет,
-- - суперета,
-- - мини маркет,
-- - дисконтна продавница,
-- - класична продавница са претежно прехрамбеним асортиманом,
2. трговина на мало претежно
непрехрамбеног асортимана:
-- робна кућа.
Специјализоване продавнице су:
1. продавнице хране, пића и
дувана:
-- продавнице воћа и поврћа,
-- месаре,
-- рибарнице,
-- пекаре,
-- продавнице пића,
-- продавнице млечних производа и друго,
-- остале
специјализоване
прехрамбене продавнице,
2. бензинске станице,
3. продавнице производа информац ионо -ком у н и кац ионе
технологије (нпр. рачунара,
софтвера, телекомуникационе
опреме, мобилних телефона и
слично),
4. продавнице специјализоване
за продају опреме за домаћинство (нпр. апарати за домаћинство, намештај, подне и зидне
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облоге, метална роба, боје, текстилни производи и друго),
5. продавнице специјализоване за
продају производа за културу
и рекреацију (нпр. књижаре,
продавнице спортске опреме,
продавнице
канцеларијског
материјала, продавнице играчака и слично),
6. продавнице одеће,
галантерије и крзна,

одевне

7. продавнице обуће и предмета
од коже,
8. дрогерије,
9. специјализоване продавнице
за продају осталих робних
категорија,
10. продавнице козметичких и
тоалетних производа (нпр.
парфимерије),
11. цвећаре,
12. продавнице за кућне љубимце,
13. продавнице накита и сатова и
друго, и
14. продавнице половних производа у којима се обавља
трговина на мало половним
непрехрамбеним производима.
Посебни трговински формати су:
1. трговински центар, и
2. кеш-енд-кери.
Члан 8.
Tрговинским форматима из члана
7. ове одлуке утврђује се максимално
радно време и то тако да могу да раде
сваког дана од 06,00 сати до 24,00 сата.
Бензинске станице у Општини,
у оквиру максимално утврђеног радног
времена из става 1. овог члана, морају да
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раде најмање у времену од 06,00 сати до
20,00 сати сваког дана.
Радно време специјализованих
продавница за продају штампе и дувана,
као главних производа, које се налазе
на аутобуској и железничкој станици,
одређује се у складу са радним временом
станице.
Привредни субјекти који обављају
делатност у трговинским форматима из
члана 7. ове одлуке дужни су да у оквиру
максимално и минимално утврђеног
радног времена, одреде трајање и распоред свог радног времена.
Члан 9.
Трговинским форматима из члана
7. ове одлуке може да се одреди другачије радно време од радног времена
утврђеног у члану 8. став 1. ове одлуке,
на основу решења, које доноси Општинска управа Општине Бачка ПаланкаОдељење за привреду (у даљем тексту:
Одељење за привреду), у року од 30 дана
од дана подношења писаног захтева.
Привредни субјекти који се баве
трговинском делатношћу у трговинским форматима из члана 7. ове одлуке,
уз захтев из става 1. овог члана подносе решење о упису трговинске делатности у регистар Агенције за привредне
регистре, доказ да привредни субјекти
у току досадашњег обављања трговинске делатности нису кршили одредбе
Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама, у претходне две године, пре подношења захтева, и да нису радили дуже
од утврђеног радног времена, као и друге
доказе о испуњености услова за обављање трговинске делатности у складу
са законом и другим актима који уређују
област трговине.
Решење из става 1. овог члана
доноси се најдуже на период од две
године.
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Против решења из става 1. овог
члана, привредни субјекти могу изјавити
жалбу Општинском већу Општине Бачка
Паланка (у даљем тексту: Општинско
веће), у року од осам дана од дана пријема
решења.
Привредни субјекти дужни су да
решење из става 1. овог члана држе у
трговинским форматима.
Члан 10.
Робне куће, трговински центри и
кеш-енд-кери дужни су да истакну на
видном месту радно време трговинског
формата, а привредни субјекти, који обављају трговину или другу делатност, или
пружају друге услуге у оквиру тих објеката, дужни су да истакну своје радно
време у зависности од врсте услуге или
делатности, у складу са одредбом члана
3. ове одлуке.
Угоститељски објекти који обављају угоститељску делатност у оквиру
објеката из става 1. овог члана, дужни
су да се придржавају радног времена
утврђеног одлуком, којом се регулише
радно време угоститељских објеката у
Општини.
Члан 11.
Трговински формати који се
налазе унутар пијаца, своје радно време
усклађују са радним временом пијаца.
Члан 12.
Трговцу који обавља трговину
личним нуђењем утврђује се радно време
и то тако да може почети са радом сваког дана, најраније од 08,00 сати и може
радити најдуже до 22,00 сата.
Члан 13.
Радно време трговине на мало ван
продајног објекта у преносивим објек-
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тима типа киоска, тезге, штанда или на
другим средствима или опреми, која је
релативно везана за одређено место и са
покретних средстава или опреме (амбулантна трговина), утврђује се тако да
могу да раде сваког дана од 06,00 сати до
24,00 сата.
Члан 14.
Привредни субјекти, који обављају трговину на привредним изложбама робе, односно услуга привременог
или повременог карактера, ван сајамског
простора и на традиционалним манифестацијама, као што су вашари, фестивали
и друге манифестације на којима се у
склопу културних, музичких, спортских
и других друштвених активности продаје одређена роба, треба да се придржавају радног времена изложбе, односно
манифестације.
III РАДНО ВРЕМЕ
ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 15.
Занатски објекти у смислу ове
одлуке су:
1. Објекти у којима се пружају
услуге старих и уметничких
заната и домаће радиности
према Правилнику о одређивању послова, који се сматрају старим и уметничким
занатима, односно пословима
домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу
посебне евиденције издатих
сертификата ("Службени гласник Републике Србије", број
56/2012),
2. Објекти у којима се пружају:
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-- обућарске, кројачке, сајџијске,
сарачке, ковачке, столарске,
златарске и сличне услуге,
-- фризерске, козметичке, берберске, педикирске, маникирске и сличне услуге,
-- сервисне услуге (поправке
рачунара,
предмета
за
личну употребу и употребу
у домаћинству, сервиси за
поправку, одржавање, прање
и сервиси за подмазивање
моторних возила, вулканизерске радње и сервиси за
прање тепиха, остали сервиси,
видео клубови, дечије играонице и радионице и сличне
сервисне услуге).
Члан 16.
Занатским објектима из члана
15. ове одлуке утврђује се максимално
радно време и то тако да могу да раде
сваког дана од 06,00 сати до 24,00 сата, и
да својим радом не узнемиравају грађане.
Привредни субјекти који обављају делатност у занатским објектима
из члана 15. ове одлуке дужни су да у
оквиру утврђеног радног времена из
става 1. овог члана, одреде трајање и распоред свог радног времена и истакну га у
складу са одредбом члана 3. ове одлуке.
Члан 17.
Занатским објектима из члана 15.
ове одлуке може да се одреди другачије
радно време, од радног времена утврђеног у члану 16. став 1. ове одлуке, на
основу решења, које доноси Одељење за
привреду, у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева.
Привредни субјекти који се баве
занатском делатношћу уз захтев из става
1. овог члана подносе решење о упису
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занатске делатности у регистар Агенције
за привредне регистре, доказ да привредни субјекти у току досадашњег обављања занатске делатности нису кршили
одредбе Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама, у претходне две године,
пре подношења захтева, доказ да нису
радили дуже од утврђеног радног времена, као и друге доказе о испуњености
услова за обављање занатске делатности.
Решење из става 1. овог члана
доноси се најдуже на период од две
године.
Против решења из става 1. овог
члана, привредни субјекти могу изјавити
жалбу Општинском већу, у року од осам
дана од дана пријема решења.
Привредни субјекти дужни су да
решење из става 1. овог члана држе у
занатским објектима.
IV РАДНО ВРЕМЕ ОБЈЕКАТА
ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА
СРЕЋУ И ЗАБАВНИХ ИГАРА
Члан 18.
Објекти за приређивање игара на
срећу су објекти у којима се организују
игре и у којима се учесницима, уз наплату, пружа могућност да остваре добитак у новцу, стварима, услугама или правима, при чему добитак или губитак не
зависи од знања или вештине учесника у
игри, него од случаја или неког неизвесног догађаја.
Објекти за приређивање забавних
игара су објекти у којима се организују
игре на рачунарима, симулаторима,
видео-аутоматима, флиперима и другим
сличним направама, које се стављају у
погон уз помоћ новца или жетона, као и
пикадо, билијар и друге сличне игре, у
којима се учествује уз наплату, а у којима
учесник не може остварити добитак у
новцу, стварима, услугама или правима,
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већ право на једну или више бесплатних
игара исте врсте.
Члан 19.
Објектима из члана 18. ове одлуке
утврђује се максимално радно време и то
тако да могу да раде сваког дана од 06,00
сати до 24,00 сата.
У објектима из члана 18. ове
одлуке може се одредити другачије
радно време од радног времена утврђеног
у ставу 1. овог члана, на основу решења,
које доноси Одељење за привреду, у року
од 30 дана од дана подношења писаног
захтева.
Привредни субјекти који се баве
приређивањем игара на срећу и забавних
игара уз захтев из става 2. овог члана
подносе решење о упису делатности
приређивање игара на срећу и забавних
игара у регистар Агенције за привредне
регистре, доказ да привредни субјекти у
току досадашњег обављања делатности
нису кршили одредбе Одлуке о кућном
реду у стамбеним зградама, у претходне две године, пре подношења захтева,
доказ да нису радили дуже од утврђеног
радног времена, као и друге доказе о
испуњености услова за обављање делатности, у складу са Законом о играма на
срећу.
Решење из става 2. овог члана
доноси се најдуже на период од две
године.
Против решења из става 2. овог
члана, привредни субјекти могу изјавити
жалбу Општинском већу, у року од осам
дана од дана пријема решења.
Привредни субјекти дужни су да
решење из става 2. овог члана држе у
објектима за приређивање игара на срећу
и забавних игара.
Привредни субјекти дужни су да
у оквиру утврђеног радног времена из ст.
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1. и 2. овог члана, одреде трајање и распоред свог радног времена и истакну га у
складу са одредбом члана 3. ове одлуке.
V РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ
ФОРМАТА, ЗАНАТСКИХ
ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА
ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА
СРЕЋУ И ЗАБАВНИХ ИГАРА У
ОПРАВДАНИМ СЛУЧАЈЕВИМА,
У СЛУЧАЈУ ПРОГЛАШЕЊА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, У ДАНЕ
ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ ПРАЗНИКА
И ДРУГИХ НЕРАДНИХ ДАНА
Члан 20.
Општинско веће у оправданим
случајевима (међународни скупови, конгреси, спортске и друге манифестације
од значаја за Општину), када се очекује
већи прилив туриста у Општину, може
да одобри другачији распоред, почетак и
завршетак радног времена трговинских
формата, занатских објеката, и објеката
за приређивање игара на срећу и забавних игара.
У случају проглашења ванредне
ситуације (пандемија, епидемија, елементарне непогоде и сл.), Општински
штаб за ванредне ситуације или други
надлежни орган у складу са законом,
може својим актом другачије уредити
распоред, почетак и завршетак радног
времена трговинских формата, занатских објеката и објеката за приређивање
игара на срећу и забавних игара.
Члан 21.
Измењени распоред, почетак и
завршетак радног времена трговинских
формата, занатских објеката и објеката
за приређивање игара на срећу и забавних игара, у складу са чланом 20. став
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1. ове одлуке, привредни субјекти морају
истаћи на главном улазу, најмање три
дана пре његове примене, а у складу са
чланом 20. став 2. ове одлуке, најкасније
на дан почетка примене акта Општинског
штаба за ванредне ситуације или другог
надлежног органа у складу са законом, и
морају се придржавати тако назначеног
радног времена у свом пословању.
Члан 22.
Трговински формати из члана 7.
ове одлуке, занатски објекти из члана
15. ове одлуке и објекти за приређивање
игара на срећу и забавних игара из члана
18. ове одлуке могу бити затворени
недељом и у дане државних и других
празника, у складу са законом и одредбама ове одлуке.
Писано обавештење о нерадним данима треба да буде истакнуто на
видном месту објекта, најмање три дана
пре нерадног дана.
Члан 23.
На дан државног и другог празника неспецијализовани трговински
формати, у којима се обавља трговина
на мало претежно непрехрамбеног асортимана, специјализоване продавнице у
којима се обавља трговина на мало претежно непрехрамбеног асортимана и
посебни трговински формати, могу бити
затворени.
Члан 24.
Привредни субјекти у продајним
објектима неспецијализованих трговинских формата претежно прехрамбеног асортимана и специјализоване продавнице хране, пића и дувана, дужни су
да се у дане државних и других празника
придржавају радног времена одређеног
овом одлуком.
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Члан 25.
На Бадњи дан (6. јануар) или дан
који претходи празнику, када се не ради
један или два дана, продајни објекти из
члана 24. ове одлуке, морају да раде најмање од 09,00 сати до 18,00 сати.
Ако је недеља дан, који претходи
празнику, када се не ради један или два
дана, продајни објекти из става 1. овог
члана морају да раде најмање од 09,00
сати до 12,00 сати.
Члан 26.
На дан државног и другог празника када се не ради један дан, продајни
објекти из члана 24. ове одлуке морају да
раде најмање у времену од 09,00 сати до
12,00 сати.
На дан државног и другог празника када се не ради два дана, првог дана
празника продајни објекти из става 1.
овог члана могу бити затворени, а другог
дана празника продајни објекти морају
да раде најмање у времену од 09,00 сати
до 12,00 сати.
Уколико државни и други празник
пада у недељу, следећег(их) нерадног(их)
дана празника продајни објекти из става
1. овог члана морају да раде најмање у
времену од 09,00 сати до 12,00 сати.
Члан 27.
У дане Васкршњих празника у
периоду од Великог петка закључно са
другим даном Васкрса (4 нерадна дана),
продајни објекти из члана 24. ове одлуке
морају да раде по следећем распореду:
1. први дан празника (Велики
петак) - најмање од 09,00 сати
до 12,00 сати;
2. други дан празника (субота) најмање од 09,00 сати до 12,00
сати;
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3. трећи дан празника (Васкрс) могу бити затворени;
4. четврти дан празника (други
дан Васкрса) - најмање од 09,00
сати до 12,00 сати.
Члан 28.
Ако је празновање државних и
других празника повезано пет или више
дана, првог дана празника продајни
објекти из члана 24. ове одлуке могу
бити затворени, а осталих нерадних дана
празника морају да раде најмање од 09,00
сати до 12,00 сати.
Члан 29.
У дане државних и других празника бензинске станице у радним зонама
и на улазним правцима у насељено место
Општине раде од 00,00 сати до 24,00
сата, а остале бензинске станице најмање
у времену од 06,00 сати до 20,00 сати.
Члан 30.
Привредни субјекти из члана 24.
ове одлуке дужни су да распоред, почетак
и завршетак радног времена у случајевима из чл. 25-29. ове одлуке, истакну на
видном месту објекта, најмање три дана
пре дана државног и другог празника.
VI НАПУШТАЊЕ ОБЈЕКАТА
НАКОН ИСТЕКА РАДНОГ
ВРЕМЕНА И ПРИСУСТВО
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА НА ПОЧЕТКУ
И НА КРАЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
Члан 31.
Истеком утврђеног радног времена трговински и занатски објекти и
објекти за приређивање игара на срећу
и забавних игара и припадајући прос-
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тор, који служи за обављање делатности
морају бити испражњени од купаца робе
и корисника услуга и других лица, која
нису запослена, односно радно ангажована лица од стране привредног субјекта.
Купци, односно корисници услуга,
који се затекну у објектима из става 1.
овог члана у моменту истека утврђеног
радног времена, имају право да заврше
започету куповину или обаве започету
услугу.
Члан 32.
Одговорно лице за трговински
и занатски објекат или објекат за приређивање игара на срећу и забавних
игара, који послује у оквиру привредног друштва или другог правног лица,
односно предузетник или лице, које они
писаним путем овласте, морају да буду
присутни на почетку и на крају радног
времена.
У време одређено као време завршетка радног времена трговинских формата, занатских објеката и објеката за
приређивање игара на срећу и забавних
игара могу бити присутна само запослена
лица и корисници услуга, односно купци
робе, који су у објекат ушли до рока
одређеног за завршетак радног времена.
VII НАДЗОР
Члан 33.
Надзор над спровођењем одредаба
ове одлуке врши Одељење за привреду.
Послове
инспекцијског
надзора над применом ове одлуке обавља
Одељење за привреду, путем комуналног инспектора.
Комунални инспектор из става 2.
овог члана у обављању послова инспекцијског надзора у погледу истицања и
придржавања радног времена трговин-
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ских објеката, утврђеног овом одлуком,
има иста овлашћења и дужности, као и
тржишни инспектор, у складу са Законом о трговини.
Комунални инспектор је овлашћен да подноси захтев за покретање
прекршајног поступка за прекршаје прописане овом одлуком.
Уколико комунални инспектор, у
обављању својих послова уочи повреду
прописа из надлежности другог органа,
одмах ће о томе писаним путем обавестити надлежни орган.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Новчаном казном у фиксном
износу од 200.000,00 динара казниће
се за прекршај привредно друштво или
друго правно лице ако:
1. не истакне распоред, почетак
и завршетак радног времена
трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање
игара на срећу и забавних
игара у складу са чланом 3. ове
одлуке,
2. одреди максималну дужину
трајања радног времена трговинских и занатских објеката
и објеката за приређивање
игара на срећу и забавних
игара супротно овој одлуци,
(члан 8, 9, 12, 13, 16, 17. и 19.
ове одлуке),
3. трговински и занатски објекти
и објекти за приређивање игара
на срећу и забавних игара
почну са радом пре или раде
дуже од максималног радног
времена утврђеног овом одлуком, (члан 8, 9, 12, 13, 16, 17. и
19. ове одлуке),
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За прекршаје из става 1. овог
члана, предузетник ће бити кажњен
новчаном казном у фиксном износу од
100.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог
члана, одговорно лице у правном лицу
биће кажњено новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
Члан 35.
Новчаном казном у фиксном
износу од 100.000,00 динара казниће се
за прекршај привредно друштво или
друго правно лице ако:
1. не истакне измењени распоред, почетак и завршетак радног времена трговинских и
занатских објеката и објеката
за приређивање игара на срећу
и забавних игара, у складу са
чланом 21. ове одлуке,
2. ако продајни објекти из члана
24. ове одлуке, не раде у времену, утврђеном овом одлуком,
на Бадњи дан, на дан државног
или другог празника и у дане
Васкршњих празника, (члан
25, 26, 27, 28. и 29 ове одлуке),
3. не истакне измењени распоред, почетак и завршетак радног времена трговинских формата, у складу са чланом 30.
ове одлуке,
4. по истеку утврђеног радног
времена не испразни трговински и занатски објекат и објекат
за приређивање игара на срећу
и забавних игара од купаца
робе и корисника услуга и других лица, која нису запослена,
односно, радно ангажована
лица (члан 31. ове одлуке),
5. лице из члана 32. став 1. ове
одлуке не буде присутно у
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трговинском и занатском
објекту и објекту за приређивање игара на срећу и забавних
игара, на почетку и на крају
радног времена.
За прекршаје из става 1. овог
члана, предузетник ће бити кажњен
новчаном казном у фиксном износу од
50.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог
члана, одговорно лице у правном лицу
биће кажњено новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
IX ПРЕЛАЗНЕ И
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Привредни субјекти дужни су
да ускладе радно време трговинских и
занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара, са
одредбама ове одлуке, најкасније петнаест дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 37.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о радном времену угоститељских објеката, објеката
за приређивање забавних игара и игара
на срећу, трговинских и занатских објеката на територији Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 10/2006, 20/2009 и
15/2010).
Члан 38.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-33-2/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

204
На основу члана 99. и члана 100. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 43/2013 - одлука УС, 50/2013, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана
16. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
8/2017) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој
15. седници, одржаној дана 13. јула 2017. године, доноси

ПРОГРАМ
о измени и допуни Програма отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини у Општини Бачка Паланка за 2017. годину
Члан 1.
У Програму отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
у Општини Бачка Паланка за 2017. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 8/2017), иза члана 4. додају се члан 4а, члан 4б и члан 4ц који гласе:
„Члан 4а.
Назив планског документа: План генералне регулације насеља Челарево („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 15/2007 и 29/2015), локалитет грађевински реон
у блоку „20“ насеља Челарево, К.О. Челарево.
број листа
непокретности

број парцеле

површина
парцеле /м2/

уређеност
грађевинског
земљишта

намена
парцеле

2882

2818/2

1795

неуређено

радна
површина

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана отуђује се ради привођења намени у
складу са планским документом.

2348 страна - Број 21/2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

14. јул 2017. године

Члан 4б.
Назив планског документа: План генералне регулације насеља Челарево („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 15/2007 и 29/2015), локалитет грађевински реон
у блоку „20“ насеља Челарево, К.О. Челарево.
број листа
непокретности
2880

број парцеле

површина
парцеле /м2/

уређеност
грађевинског
земљишта

3135/3

1114

неуређено

намена парцеле
радна
површина

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана отуђује се ради привођења намени у
складу са планским документом.
Члан 4ц.
Назив планског документа: План генералне регулације насеља Челарево („ Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 15/2007 и бр. 29/2015), локалитет грађевински
реон у блоку „20“ насеља Челарево, К.О. Челарево.
број листа
непокретности

број парцеле

површина
парцеле /м2/

уређеност
грађевинског
земљишта

894

1374/2

523

неуређено

намена парцеле
радна
површина

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана отуђује се ради привођења намени у
складу са планским документом.
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-39/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број
129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 др.
закон), члана 37. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 24/2013- пречишћен
текст) и члана 5. Одлуке о оснивању
Туристичке организације Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 29/2011),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 15. седници, одржаној дана 13. јула
2017. године, донела је

На основу члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број
129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016 др.
закон), члана 37. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 24/2013-пречишћен
текст) и члана 6. Одлуке о оснивању
Туристичке организације Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 29/2011
и 14/2017), Скупштина општине Бачка
Паланка, на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о престанку дужности директора
Туристичке организације Општине
Бачка Паланка

РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Туристичке организације Општине
Бачка Паланка

I

I

САЊИ КОНДИЋ, дипломираном
инжењеру индустријског инжењерства и
менаџмента из Бачке Паланке, престаје
дужност директора Туристичке организације Општине Бачка Паланка, због
истека периода на који је именована.

Именује се МИЛИЦА СТОИСАВЉЕВИЋ, дипломирани географ- туризмолог из Бачке Паланке, за директора
Туристичке организације Општине
Бачка Паланка, по спроведеном јавном
конкурсу, на период од 4 године.

II

II

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

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-23/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Образложење
Правни основ за доношење
решења је члан 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007,
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон)
и члан 37. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 24/2013-пречишћен
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текст), којима је између осталог прописано да Скупштина општине, у складу
са Законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач.
Чланом 6. Одлуке о оснивању
Туристичке организације Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 29/2011
и 14/2017), је прописано да директора
Туристичке организације на предлог
Управног одбора Туристичке организације именује Скупштина општине.
Услови и поступак за именовање директора утврђени су Стаутом Тиристичке
орзанизације.
Чланом 29. Статута Туристичке
организације Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 17/2017), директор се именује на основу јавног конкурса који расписује Управни одбор. Управни одбор
је дужан да у року од 15 дана од дана
завршетка јавног конкурса изврши избор
кандидата и предлог достави Скупштини
општине. На основу предлога Управног
одбора Скупштина општине именује
директора Туристичке организације.
Чланом 31. Статута Туристичке
организуације Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка) број 17/2017), прописано је да
за директора може бити именовано лице
које поред општих услова, прописаних
законом, испуњава и следеће услове:
1. стечено високо образовање
из поља друштвено-хуманистичке науке, интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне (ИМТ) и
двопредметне студије на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ESPB
бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким
академским студијама, спе-
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цијалистичким
струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или
специјалистичким студијама
на факултету;
2. радно искуство од четири
године, од чега најмање две
године на руководећим пословима;
3. активно знање једног страног
језика који је обухваћен наставним планом и програмом
министарства надлежног за
послове просвете.
Управни одбор Туристичке организације Општине Бачка Паланка је
дана 06.06. 2017. године, донео Одлуку
о расписивању јавног конкурса за именовање директора Туристучке организације Општине Бачка Паланка и исти је
објављен у „Недељним новинама“ дана
10.06. 2017. године број 2645.
По расписаном конкурсу благовремено је поднета једна молба са комплетном документацијом и то молба Милице
Стоисављевић из Бачке Паланке.
Разматрајући приспелу молбу,
Управни одбор Туристичке организације Општине Бачка Паланка је утврдио
да кандидат, Милица Стоисављевић,
испуњава законске и услове прописане
конкурсом. Ценећи приложену докуменатацију, Управни одбор предлаже
Скупштини општине Бачка Паланка да
се за директора Туристичке организације Општине Бачка Паланка именује
Милица Стоисављевић, дипломирани
географ-туризмолог.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Бачка Паланка увидом у комплетну конкурсну документацију и на основу образложеног предлога
Управног одбора Туристичке организације Општине Бачка Паланка, утврдила
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је Предлог решења о именовању директора Туристичке организације Општине
Бачка Паланка, на мандатни период од 4
године и предлаже Скупштини општине
Бачка Паланка да доносе Решење као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба
Вишем суду у Новом Саду у року од 30
дана од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-24/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

I
ДАРКО БОЖОВИЋ, дипломирани маркетинг менаџер у туризму из
Бачке Паланке, разрешава се дужности
вршиоца дужности директора Установе
за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка
Паланка.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-25/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007,
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон),
члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник Републике Србије'',
бр.42/1991, 71/1994, 79/2005 – др.закон,
81/2005 – испр.др.закона, 83/2005 – испр.
др.закона и 83/2014 – др. закон), члана 37.
тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“ број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 15. седници, одржаној дана 13.
јула 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности
директора Установе за спорт и
рекреацију „Тиквара“
Бачка Паланка
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На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007,
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон),
члана 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник Републике Србије'',
бр.42/1991, 71/1994, 79/2005 – др.закон,
81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр.
др.закона и 83/2014 – др. закон), члана
37. тачка 9. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 24/2013- пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка
Паланка, на својој 15. седници, одржаној
дана 13. јула 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Установе
за спорт и рекреацију „Тиквара“
Бачка Паланка
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I
Именује се, ДАРКО БОЖОВИЋ,
магистар наука у туризму из Бачке
Паланке за директора Установе за спорт
и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка,
на основу спроведеног јавноg конкурсa,
на период од 4 године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења је члан 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007,
83/2014 - др.закон и 101/2016 др. закон),
члан 18. Закона о јавним службама
(''Службени гласник Републике Србије'',
бр.42/1991, 71/1994, 79/2005 – др.закон,
81/2005 – испр. др.закона, 83/2005 – испр.
др. закона и 83/2014 – др. закон) и члан
37. тачка 9. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 24/2013-пречишћен
текст), којима је између осталог прописано да Скупштина именује и разрешава директора установе чији је оснивач
Општина Бачка Паланка.
Управни одбор Установе за спорт
и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка
је дана 06.06. 2017. године, донео одлуку
о расписивању јавног конкурса за именовање директора Установе за спорт и
рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка и
исти је објављен у „Недељним новинама“
дана 10.06. 2017. године, број 2645.
По расписаном конкурсу благовремено су поднете две молбе са комплетном документацијом и то молба Дарка
Божовића, магистра наука у туризму из
Бачке Паланке и Драгана Кубуровића,
доктора наука у спорту из Бачке Паланке.

14. јул 2017. године

Раматрајући приспеле молбе,
Управни одбор Установе за спорт и
рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка
је утврдио да су кандидати доставили
сву потребну документацију и да оба
испуњавају услове из јавног конкурса.
Ценећи приложену докуменатацију и
чињеницу да се кандидат Дарко Божовић
у периоду од 2012-2016. године налазио на
челу ЈП СРЦ „Тиквара“ Бачка Паланка, а
затим од 2016. године као вршилац дужности директора Установе за спорт и
рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка , те
да је оставрио значајне резултате у организационом, техничком и финансијском
унапређењу пословања исте, те да је показао висок ниво својих организационих
способности, бригу за имовину установе
и интересе запослених, Управни одбор је
предложио Скупштини општине Бачка
Паланка да се за директора Установе
за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка
Паланка именује Дарко Божовић, магистар наука у туризму из Бачке Паланке.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе
Скупштине општине Бачка Паланка,
увидом у комплетну конкурсну документацију и на основу образложеног предлога Управног одбора Установе за спорт
и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка,
утврдила је Предлог решења о именовању директора Установе за спорт и
рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка, на
мандатни период од 4 године и предлаже
Скупштини општине Бачка Паланка да
доносе Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против
овог решења може се поднети тужба
Вишем суду у Новом Саду у року од 30
дана од дана достављања решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-26/2017
13. јул 2017. године
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II

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

209
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016), члана
32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон
и 101/2016-др. закон) и члана 37. тачка 9.
Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 15.
седници, одржаној дана 13. јула 2017.
године, донелa је

РЕШЕЊЕ
о престанку дужности председнику
и члановима Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка
I
Петровић Стевану, председнику
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Комуналпројект“ Бачка
Паланка, престаје дужност председника
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Комуналпројект“ због истека
периода на који је именован. Манојловић
Слободану и Крнета Миленку, члановима Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка
Паланка, престаје дужност чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ због истека периода на који су именовани.

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 119-27/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

210
На основу члана 17. и 21. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон
и 101/2016 - др. закон) и члана 37. тачка 9.
Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 15.
седници, одржаној дана 13. јула 2017.
године, донелa је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и
чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка
I
Именују се председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Комунлапројект“ Бачка
Паланка, и то:
1. Стеван Петровић, за председника
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2. Слободан
члана
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Манојловић,

за

3. Милан Фодора, за члана из
реда запослених.
II
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комунлапројект“ Бачка
Паланка се именује на мандатни период
од четири године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 119-28/2017
13. јул 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

14. јул 2017. године

14. јул 2017. године
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