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На основу члана 28. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 38. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина
општине Бачка Паланка је на својој 13.
седници, одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела

ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса
за именовање директора јавног
комуналног предузећа и јавних
предузећа чији је оснивач Оштина
Бачка Паланка
Члан 1.
За именовање директора јавних
предузећа чији је оснивач Општина Бачка Паланка (у даљем тексту: директор
предузећа) спровешће се јавни конкурс,
који се расписује за следећа јавна предузећа:
1. Јавно комунално предузеће „Комуналпројект“ Бачка Паланка са
седиштем у Бачкој Паланци, улица Трг братства и јединста број 40;

2. Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“
Бачка Паланка, са седиштем у Бачкој Паланци, улица Трг братства
и јединства број 36;
3. Јавно предузеће Спортско-рекреациони центар „Тиквара“ Бачка
Паланка, са седиштем у Бачкој
Паланци, улица Веселина Маслеше бб;
4. Јавно предузеће за радио и телевизиску делатност „Телевизија
Бачка Паланка“ Бачка Паланка, са
седиштем у Бачкој Паланци, улица Жарка Зрењанина број 74;
5. Јавно информативно предузеће
„Радио БАП“ Бачка Паланка, са
седиштем у Бачкој Паланци, улица Жарка Зрењанина број 74/4;
Члан 2.
Оглас о јавном конкурсу, који је
саставни део ове Одлуке, доставља се
ради објављивања „Службеном гласнику
Републике Србије“ и дневним новинама
„Дневник“ Нови Сад, најкасније у року
од 8 (словима: осам) дана од дана доношења ове Одлуке, с тим што се након
објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“ објављује и на званичној интернет презентацији општине
Бачка Паланка уз навођење дана када је
оглас објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“.

536 страна - Број 23/2013

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 3.
Јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа из члана 1.
ове Одлуке (у даљем тексту: јавни конкурс) спроводи Комисија за именовања
Скупштине општине Бачка Паланка (у
даљем тексту:Комисија), именована Решењем о именовању Комисије за именовања Скупштине општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка „ број 19/2013).
Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (словима: петнаест) дана
и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 5.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о
испуњавању услова подносе се Комисији, препорученом пошиљком путем
поште или предају лично на писарници
Општинске управе Општине Бачка Паланка, у затвореној коверти на адресу:
ланка,

Скупштина општине Бачка Па-
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Комисија обавезно проверава да
ли су пријаве поднете у року, да ли су
пријаве разумљиве, односно да ли се из
пријаве може јасно закључити да се ради о пријави на предметни конкурс и да
ли су уз пријаву достављени сви прилози
(докази) који су у јавном конкурсу тражени.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће бити предмет
разматрања, већ ће бити одбачене посебним актом Комисије, против кога није
допуштена посебна жалба.
Члан 6.
Након извршене провере примљене документације достављене уз пријаву, Комисија, посебним актом, саставља
списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спроводи
изборни поступак.
У изборном поступку Комисија
врши оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина кандидата ради
састављања ранг листе кандидата.
Комисија у изборном поступку
треба да буде стручна, независна и непристрасна.
Члан 7.

Комисији за именовања Скупштине општине Бачка Паланка,
са назнаком:
Пријава на јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа,
(навести назив јавног предузећа) не отварај,
улица: Краља Петра I бр. 16, 21400
Бачка Паланка
По истеку рока за подношење
пријава на конкурс Комисија евидентира и врши преглед приспелих пријава и
поднетих прилога (доказа).

У изборном поступку Комисија
врши проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања и вештине кандидата усменом провером и оценом приложене документације.
Усменом провером Комисија ће
вршити проверу и оцену кандидата у вези:
-- познавања система локалне самоуправе,
-- познавања
система, односно
функционисања јавних предузећа
у складу са Законом о јавним пре-
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дузећима, обављања делатности
од општег интереса у складу са
законом којим се регулишу те делатности и одлукама донетим од
стране Скупштине општине Бачка
Паланка.
Комисија ће вршити оцену приложене документације која се односи на
планове или програме рада кандидата везаних за пословање јавног предузећа.
О датуму, времену и месту обављања усмене провере Комисија обавештава кандидате најкасније 5 дана пре
дана одређеног за усмену проверу.
Члан 8.
Усмена провера стручности кандидата врши се разговором Комисије са
кандидатом.
За усмену проверу, Комисија
унапред припрема питања која ће бити
постављена кандидатима.
Свим кандидатима се постављају
иста питања и по истом редоследу, максималан број питања је 15.
Комисија може у току разговора
да постави додатна питања, ако су неопходна додатна објашњења.
Приликом усмене провере, сваки
члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ.
Након завршене провере, утврђује
се укупан број бодова који је добио сваки кандидат понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије
који је освојио један кандидат, а затим се
утврди просечна оцена поделом добијеног збира са бројем чланова Комисије.
Члан 9.
Оцена приложене документације
врши се прегледом и бодовањем приложених писаних предлога: планова или
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програма рада кандидата везаних за пословање предузећа за које конкурише,
везаних за унапређење рада и функционисање предузећа и за квалитетније,
ефикасније и економичније обављање
делатности од општег интереса предузећа за које конкурише, као и других писаних предлога које је кандидат доставио
у документацији, а односе се на његову
стручност и квалификованост за обављање функције на коју конкурише.
Приликом оцене сваки члан Комисије бодовима од 1 (словима: један) до
5 (словима: пет) бодује сваког кандидата
понаособ, с тим што је мерило за бодовање квалитет, а не квантитет достављене документације.
Након оцене из става 1. и 2. ове тачке утврђује се укупан број бодова који
је добио сваки кандидат понаособ, тако
што се прво саберу сви бодови чланова
Комисије, које је освојио један кандидат,
а затим се утврди просечна оцена поделом добијеног збира са бројем чланова
Комисије.
Члан 10.
Укупан број бодова које је остварио сваки кандидат представља збир
појединачног броја бодова остварених
након провере из члана 8. и члана 9. ове
Одлуке.
Члан 11.
Комисија, након спроведене провере и оцењивања, на основу укупног
броја бодова који је освојио сваки кандидат, сааставља ранг листу свих кандидата
који су бодовани у изборном поступку.
Уколико два или више кандидата
имају једнак број бодова, тако да није
могуће одредити листу за именовање са
три најбоље рангирана кандидата, Коми-
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сија ће одредити додатну усмену проверу кандидата са истим бројем бодова.
За додатну усмену проверу Комисија унапред припрема додатних 5 (словима: пет) питања која ће бити постављена кандидатима са истим бројем бодова.
О датуму, времену и месту обављања додатне усмене провере Комисија
ће писаним путем обавестити кандидате
из става 2. овог члана, најкасније у року
од 3 (словима: три) дана пре дана одређеног за вршење провере.
У погледу начина бодовања и
утврђивања укупног резултата сваког
кандидата у додатној усменој провери
примењују се одредбе члана 8. ове Одлуке.
Члан 12.
На основу ранг листе, Комисија
саставља Листу за именовање, са највише три најбоље рангирана кандидата, са
бројчано исказаним и утврђеним резултатима.
Комисија Листу за именовања
заједно са записником о изборном
поступку, доставља Општинској управи
Општине Бачка Паланка ради припремања предлога акта о именовању директора.
Члан 13.
Општинско веће Општине Бачка
Паланка на предлог Општинске управе,
а на основу Листе за именовање и записника о изборном поступку, утврђује
предлог акта о именовању и доставља
Скупштини општине Бачка Паланка на
одлучивање.

3 јул
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листе за именовање и предлога акта доноси решење о именовању предложеног
кандидата или неког другог кандидата са
листе.
Решење о именовању директора је
коначно.
Члан 15.
Решење о именовању директора
са образложењем :
-- доставља се лицу које је именовано, као и свим кандидатима који су
учествовали у изборном поступку,
-- oбјављује се на званичној интернет презентацији Општине Бачка
Паланка
-- објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије и "Службеном листу Општине Бачка Паланка" .
Члан 16.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да поднесе
захтев за увид у документацију јавног
конкурса, у року не дужем од 15 (словима: петнаест) дана од дана објављивања
решења о именовању директора у "Службеном гласнику Републике Србије".
Кандидату који је учествовао у
изборном поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у року од 2 (словима:
два) дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса под надзором Комисије.
О датуму, времену и месту увида
у документацију, Комисија ће обавестити подносиоца захтева писаним путем.

Члан 14.

Члан 17.

Скупштина општине Бачка Паланка, након разматрања достављене

Именовани кандидат дужан је да
ступи на рад у року од 8 (словима: осам)
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дана од дана објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".

Миа Малетин, дипл. правник, контакт
телефон: 021/210-11-80.

Рок из става 1 ове тачке Скупштина општине Бачка Паланка, из оправданих разлога, може продужити за још 8
(словима: осам) дана.

Члан 21.

Ако именовано лице не ступи на
рад у року који му је одређен, Скупштина општине Бачка Паланка може да именује неког другог кандидата са листе
кандидата.
Члан 18.
Надзорни одбор јавног предузећа
дужан је да Скупштину општине Бачка
Паланка писаним путем, у року који не
може бити дужи од 3 (словима: три) дана од дана ступања на рад именованог
директора, односно од дана истека рока
за ступање на рад именованог директора, обавести о датуму ступања, односно
неступања на рад директора.
Члан 19.
Ако нико од кандидата са листе за
именовање не ступи на рад у року који
му је одређен или ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине Бачка Паланка не буде предложен
кандидат за именовање због тога што је
Комисија утврдила да ниједан кандидат
који је учествовао у изборном поступку,
не испуњава услове за именовање или
ако Скупштина општине Бачка Паланка не именује предложеног кандидата
или другог кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по
поступку прописаним овом Одлуком.
Члан 20.
Лице задужено за давање информација о спровођењу Јавног конкурса је

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-111-8/2013
27. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
На основу члана 29. став 3. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 119/2012),
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавног комуналног предузећа и јавних предузећа чији
је оснивач Општина Бачка Паланка,
Скупштина општине Бачка Паланка, оглашава,

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛПРОЈЕКТ“
БАЧКА ПАЛАНКА
Предузеће у коме се врши избор
директора:
Јавно комунално предузеће „Комуналпројект“ Бачка Паланка
Матични број: 08081255, ПИБ:
100495492, уписано у регистар Агенције
за привредне регистре Решењем бр. БД.
70845/2005 од 10. јуна 2005. године
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Претежна делатност: 36.0 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири
године, место рада је у Бачкој Паланци,
Ул. Трг братства и јединства бр.40
Услови за именовање директора:
-- Да је пунолетно и пословно способно лице,
-- Да је држављанин Републике Србије,
-- Да има стечено високо образовање из научне области правне,
економске науке или машинског
инжењеринга на студијама другог степена (дипломске академске
студије- мастер, специјалистичке
академске студије), односно на
основним студијама у трајању од
најмање четири године,
-- Да има најмање пет година радног
искуства,
-- Да поднесе програм који намерава
да оствари у циљу развоја јавног
предузећа и повећања добити.
Стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана

3 јул

2013. године

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању, и податке о врсти и дужини
радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс:
1. Кратка биографија са подацима о
досадашњем радном искуству,
2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Уверење о држављанству,
4. Диплома о стручној спреми,
5. Доказ о радном искуству
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.
Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу:
Миа Малетин, тел. 021/210-11-80
Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс:
Скупштина општине Бачка Паланка, Комисија за именовањa Скупштине општине Бачка Паланка, са назнакомпријава на јавни конкурс за именовање
директора ЈКП “Комуналпројект“ Бачка
Паланка, - не отварај
Улица: Краља Петра I број 16,
21400 Бачка Паланка
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа,
неблаговремене пријаве, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви по-
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требни докази, биће одбачене закључком
Комисије за именовања, против кога није
допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија
за именовања Скупштине општине Бачка Паланка.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује
у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневним новинама „Дневник“
Нови Сад, као и на званичној интернет
презентацији Општине Бачка Паланка www. backapalanka.оrg.rs, с тим што се
мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“ .
***
На основу члана 29. став 3. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 119/2012),
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавног комуналног предузећа и јавних предузећа чији
је оснивач Општина Бачка Паланка,
Скупштина општине Бачка Паланка, оглашава,

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА“
БАЧКА ПАЛАНКА
Предузеће у коме се врши избор
директора:
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“ Бачка
Паланка
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Матични број: 20592605, ПИБ:
106396063, уписано у регистар Агенције
за привредне регистре Решењем бр.БД.
186522/2009 од 09. децембра 2009. године
Претежна делатност: 4311 – Рушење и разбијање објеката; земљани радови
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири
године, место рада је у Бачкој Паланци,
улица Трг братства и јединства бр.36
Услови за именовање директора:
-- Да је пунолетно и пословно способно лице,
-- Да је држављанин Републике Србије,
-- Да има високо образовање стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије, магистар наука) односно на
основним студијама у трајању од
најмање четири године,
-- Да има најмање три године радног
искуства,
-- Да није осуђивано на условну или
безусловну казну за криминална
дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности,
као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања
претежне делатности јавног предузећа,
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-- Да се користи енглеским или другим светским језиком,

Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу:

-- Да поднесе програм који намерава
да оствари у мандатном периоду

Миа Малетин, тел. 021/210-11-80

Стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању, и податке о врсти и дужини
радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс:
1. Кратка биографија са подацима о
досадашњем радном искуству,
2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Уверење о држављанству,
4. Диплома о стручној спреми,
5. Доказ о радном искуству,
6. Уверење да кандидат није осуђиван на условну или безусловну
казну за криминална дела против
привреде, правног саобраћаја или
службене дужности, као и да му
није изречена мера безбедности
забране обављања претежне делатности јавног предузећа,
7. Доказ о познавању енглеског или
другог светског језика
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа .

Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс:
Скупштина општине Бачка Паланка, Комисија за именовања Скупштине општине Бачка Паланка, са назнаком
- пријава на јавни конкурс за именовање
директора ЈП “Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка, - не отварај
Улица: Краља Петра I број 16,
21400 Бачка Паланка
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа,
неблаговремене пријаве, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене закључком
Комисије за именовања, против кога није
допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија
за именовања Скупштине општине Бачка Паланка.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује
у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневним новинама „Дневник“
Нови Сад, као и на званичној интернет
презентацији Општине Бачка Паланка www. backapalanka.огg.rs, с тим што се
мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“ .
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***
На основу члана 29. став 3. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 119/2012),
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавног комуналног предузећа и јавних предузећа чији
је оснивач Општина Бачка Паланка,
Скупштина општине Бачка Паланка, оглашава,

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКО -РЕКРЕАЦИОНИ
ЦЕНТАР „ТИКВАРА“
БАЧКА ПАЛАНКА
Предузеће у коме се врши избор
директора:
Јавно предузеће Спортско-рекреациони центар „Тиквара“ Бачка Паланка
Матични број: 08165327, ПИБ:
100496557, уписано у регистар Агенције
за привредне регистре Решењем број:
БД. 78184/2005 од 13. јула 2005. године
Претежна делатност: 9311. Делатност спортских објеката
Радно место за које се спроводи
конкурс:
Директор Јавног предузећа Спортско - рекреациони центар „Тиквара“ Бачка Паланка
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири
године, место рада је у Бачкој Паланци,
улица Веселина Маслеше бб
Услови за именовање директора:
-- Да је пунолетно и пословно способно лице,
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-- Да је држављанин Републике Србије,
-- Да има стечено високо образовање,
-- Да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од
општег интереса за чије обављање
је основано јавно предузеће,
-- Да има најмање три година искуства на руководећим пословима,
-- Да није осуђивано на условну или
безусловну казну за криминална
дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности,
као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања
претежне делатности јавног предузећа,
-- Да поднесе програм који намерава
да оствари у циљу развоја јавног
предузећа и повећања добити за
мандатни период.
Стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању, и податке о врсти и дужини
радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс:
1. Кратка биографија са подацима о
досадашњем радном искуству,
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2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Уверење о држављанству,
4. Диплома о стручној спреми,
5. Уверење- потврда о радном искуству на руководећим пословима,
6. Доказ о радном искуству,
7. Уверење да кандидат није осуђиван
на условну или безусловну казну за
криминална дела против привреде,
правног саобраћаја или службене
дужности, као и да му није изречена
мера безбедности забране обављања
претежне делатности јавног предузећа,
Сви докази прилажу се у оригиналу
или фотокопији овереној код надлежног
органа .
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу:
Миа Малетин, тел. 021/210-11-80
Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс:
Скупштина општине Бачка Паланка,
Комисија за именовања Скупштине општине Бачка Паланка, са назнаком- пријава на
јавни конкурс за именовање директора ЈП
СРЦ “Тиквара“ Бачка Паланка, - не отварај
Улица: Краља Петра I број 16, 21400
Бачка Паланка
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, неблаговремене пријаве, неразумљиве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене закључком Комисије
за именовања, против кога није допуштена
посебна жалба.
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Јавни конкурс спроводи Комисија
за именовања Скупштине општине Бачка
Паланка.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс
о датуму одржавања усменог разговора са
истим.
Овај јавни конкурс се објављује у
„Службеном гласнику Републике Србије“
и дневним новинама „Дневник“ Нови
Сад, као и на званичној интернет презентацији Општине Бачка Паланка - www.
backapalanka.огg.rs, с тим што се мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије“ .
***
На основу члана 29. став 3. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 119/2012),
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавног комуналног
предузећа и јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачка Паланка, Скупштина
општине Бачка Паланка, оглашава,

ЈАВНИКОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РАДИО
И ТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ
“ТЕЛЕВИЗИЈА БАЧКА ПАЛАНКА“
БАЧКА ПАЛАНКА
Предузеће у коме се врши избор
директора:
Јавно предузеће за радио и телевизијску делатност „Телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка
Матични број: 08674809, ПИБ:
100495888, уписано у регистар Агенције
за привредне регистре Решењем број: БД
154186/2009 од 21. октобра 2009. године
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Претежна делатност: 60.20 Производња и емитовање телевизијског програма
Радно место за које се спроводи конкурс:
Директор Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири
године, место рада је у Бачкој Паланци,
Улица Жарка Зрењанина број 74
Услови за именовање директора:
-- Да је пунолетно и пословно способно лице,
-- Да је држављанин Републике Србије,
-- Да има вишу или високу стручну
спрему,
-- Да има три године искуства на руководећим пословима,
-- Да има радно искуство из оквира
делатности предузећа минимално
две године
-- Да поднесе програм који намерава
да оствари у циљу развоја јавног
предузећа и повећања добити.
Стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
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Пријава на конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању, и податке о врсти и дужини
радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс:
1. Кратка биографија са подацима о
досадашњем радном искуству,
2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Уверење о држављанству,
4. Диплома о стручној спреми,
5. Уверење или потврда о радном
искуству на руководећим пословима,
6. Уверење или потврда о радном искуству из оквира делатности предузећа.
Сви наведени докази прилажу се у
оригиналу или фотокопији овереној код
надлежног органа.
Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу:
Миа Малетин, тел. 021/210-11-80
Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс:
Скупштина општине Бачка Паланка, Комисија за именовања Скупштине општине Бачка Паланка, са назнаком
- пријава на јавни конкурс за именовање
директора ЈП “Телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка, - не отварај
Улица: Краља Петра I број 16,
21400 Бачка Паланка
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фо-
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токопији овереној код надлежног органа,
неблаговремене пријаве, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене закључком
Комисије за именовања, против кога није
допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија
за именовања Скупштине општине Бачка Паланка.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује
у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневним новинама „Дневник“
Нови Сад, као и на званичној интернет
презентацији Општине Бачка Паланка www. backapalanka.оrg.rs, с тим што се
мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“ .
***
На основу члана 29. став 3. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број: 119/2012),
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора јавног комуналног предузећа и јавних предузећа чији
је оснивач Општина Бачка Паланка,
Скупштина општине Бачка Паланка, оглашава,

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО БАП“
БАЧКА ПАЛАНКА
Предузеће у коме се врши избор
директора:
Јавно информативно предузеће
„Радио БАП“ Бачка Паланка

3 јул

2013. године

Матични број: 08779384, ПИБ:
102673926, уписано у регистар Агенције
за привредне регистре Решењем број:
БД. 32153/2005 од 06. јула 2005. године
Претежна делатност: 60.10 Емитовање радио - програма
Радно место за које се спроводи
конкурс:
Директор Јавног информативног
предузећа „Радио БАП“ Бачка Паланка
Мандат директора и место рада:
Мандат директора траје четири
године, место рада је у Бачкој Паланци,
Улица Жарка Зрењанина број 74/4
Услови за именовање директора:
-- Да је пунолетно и пословно способно лице,
-- Да је држављанин Републике Србије,
-- Да има вишу или високу стручну
спрему,
-- Да има три године искуства на руководећим пословима,
-- Да има радно искуство из оквира
делатности предузећа минимално
две године,
-- Да поднесе програм који намерава
да оствари у циљу развоја јавног
предузећа и повећања добити.
Стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву и усменим разговором.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс и садржина пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана, рачунајући од наредног дана од дана

3 јул 2013. године
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објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на конкурс садржи: име
и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о образовању, и податке о врсти и дужини
радног искуства.
Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс:
1. Кратка биографија са подацима о
досадашњем радном искуству,
2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Уверење о држављанству,
4. Диплома о стручној спреми,
5. Уверење или потврда о радном
искуству на руководећим пословима,
6. Уверење или потврда о радном искуству из оквира делатности предузећа,
Сви наведени докази прилажу се у
оригиналу или фотокопији овереној код
надлежног органа .
Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу:
Миа Малетин, тел. 021/210-11-80
Адреса на коју се подносе пријаве на
јавни конкурс:
Скупштина општине Бачка Паланка, Комисија за именовања Скупштине општине Бачка Паланка, са назнакомпријава на јавни конкурс за именовање
директора ЈИП “Радио БАП“ Бачка Паланка, - не отварај
Улица: Краља Петра I број 16,
21400 Бачка Паланка
Напомена:
Пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фо-
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токопији овереној код надлежног органа,
неблаговремене пријаве, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене закључком
Комисије за именовања, против кога није
допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија
за именовања Скупштине општине Бачка Паланка.
Комисија ће благовремено обавестити подносиоце пријава на јавни конкурс о датуму одржавања усменог разговора са истим.
Овај јавни конкурс се објављује
у „Службеном гласнику Републике Србије“ и дневним новинама „Дневник“
Нови Сад, као и на званичној интернет
презентацији Општине Бачка Паланка www. backapalanka.оrg.rs, с тим што се
мора навести када је оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије“ .

186
На основу члана 26. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ број 119/2012), члана
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број
129/2007), члана 38. Статута Општине
Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 17/2008, 2/2010
и 6/2013) и члана 3. Одлуке о образовању Комисије за именовања Скупштине
општине Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка" број 16/2013),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 13. седници, одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Комисије за
именовања Скупштине општине
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Бачка Паланка из реда чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа
у коме се именује директор
I
Именује се члан Комисије за именовања Скупштине општине Бачка Паланка из реда чланова Надзорног одбора
јавног предузећа у коме се именује директор и за које Комисија спроводи Конкурс за именовање директора и то:
-- МИЛЕНКО КРНЕТА, за Јавно
комунално предузеће „Комуналпројект“ Бачка Паланка;
-- МИРОСЛАВ БАЈАЦ, за Јавно
предузеће „Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка“ Бачка
Паланка;
-- СТЕВИЦА НОНКОВИЋ, за Јавно
предузеће Спортско-рекреациони
центар „Тиквара“ Бачка Паланка;
-- СЛАВИЦА ЈОВАНОВ, за Јавно
предузеће за радио и телевизиску
делатност „Телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка;
-- ЈАСМИНА БОНАЧИЋ, за Јавно
информативно предузеће „Радио
БАП“ Бачка Паланка.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-113/2013
27. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

3 јул

2013. године

187
На основу члана 14. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007,
34/2010 – Одлука Уставног суда и
54/2011), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 13. седници, одржаној дана 27. јун 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању председника, чланова
и секретара Општинске изборне
комисије Бачка Паланка и
њихових заменика
I
У Општинску изборну комисију
именују се:
1. САША КРЕЈИЋ, дипл. правник председник
Одборничка група Покренимо
Општину Бачка Паланка (СНС-Покрет
Двери)
-- ДРАГАНА ДРАГУМИЛО КОЛУНЏИЈА, дипл. правник- зам.
председника
Одборничка група Покренимо
Општину Бачка Паланка (СНС-Покрет
Двери)
2. ВИКТОР КОЧЕТОВ, члан
Одборничка група Покрет социјалиста -Странка Војвођанских Словака
-- ЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЋ, заменик
члана
Одборничка група Покрет социјалиста -Странка Војвођанских Словака
3. НЕНАД БУБУЉ, члан
Одборничка група Демократска
странка,
-- ВЛАДИМИР ЈОВИЋ, заменик
члана
Одборничка група Демократска
странка,
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4. БРАНИСЛАВ ШОБОТ, члан
Одборничка група СПС- ПУПССДПС
-- НЕВЕНА РАШЉИЋ, заменик
члана
Одборничка група Демократска
странка
5. ЗДРАВКО ГРУБОР, члан
Одборничка група СПС- ПУПССДПС
-- МИРОСЛАВ ПУПАЦ, заменик
члана
Одборничка група СПС- ПУПССДПС
6. МИЛАН МАНДИЋ, члан
Одборничка група Српска радикална странка
-- МИЛАДИН КРУНИЋ, заменик
члана
Одборничка група Српска радикална стванка
7. ЗОРАН КРАЉ, члан
Одборничка група Демократска
странка Србије
-- БОРИС КОРДИЋ, заменик члана
Одборничка група Демократска
странка Србије
-- ОЛГИЦА ПАЛИШАШКИ, дипл.
правник, за секретара
-- РАДА РАЈБЕР, дипл.правник, за
заменика секретара
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
III
Ступањем на снагу овог решења
престаје да важи Решење о именовању председника, чланова и секретара
Општинске изборне комисије Бачка Паланка и њихових заменика („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
19/2012) и Решење о разрешењу и именовању члана Општинске изборне коми-
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сије Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
19/2013).

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења је члан 14. Закона о локалним
изборима ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 34/2010 – Одлука Уставног суда и 54/2011).
Закон утврђује надлежност одборничких група као овлашћених предлагача у поступку именовања сталног састава изборне комисије јединице локалне
самоуправе, као и у погледу заступљености одборничких група у сталном
саставу изборне комисије.
Чланом 13. став 3. Закона је
утврђено да ниједна политичка странка
или страначка коалиција не могу имати више од половине чланова у сталном
саставу органа за спровођење избора.
Скупштини општине Бачка Паланка дана 18. и 20. јуна 2013. године,
обратиле су се одборничке групе и то:
Одборничка група Покрет социјалиста- Странка Војвођанских Словака,
Одборничка група СПС-ПУПС-СДПС и
Одборничка група Демократске странке
и доставиле своје предлоге за промену
сталног састава изборне комисије.
На основу достављених предлога,
Комисија за кадровска, административна
питања и радне односе је утврдила Предлог решења о именовању председника,
чланова и секретара Општинске изборне
комисије Бачка Паланка и њихових заменика и предлаже Скупштини да у складу са предлозима Одборничких група у
Скупштини општине Бачка Паланка донесе наведено решење.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се изјавити
жалба Управном суду у Београду у ро-
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ку од 24 часа од дана доношења решења
Скупштине општине Бачка Паланка.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-114/2013
27. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу дужности вршиоца
дужности директора Туристичке
организације Општине Бачка
Паланка
I
Разрешава се САЊА КОНДИЋ,
дипломирани инжењер индустријског
инжењерства и менаџмента из Бачке
Паланке, дужности вршиоца дужности
директора Туристичке организације
Општине Бачка Паланка, због истека периода на који је била именована као вршилац дужности директора.

2013. године

II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-115/2013
27. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

188
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број
129/2007), члана 38. Статута Општине
Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 17/2008, 2/2010
и 6/2013) 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 13.
седници, одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је

3 јул
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број
129/2007), члана 38. Статута Општине
Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 17/2008, 2/2010
и 6/2013) и члана 6. Одлуке о оснивању
Туристичке организације Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 29/2011), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 13.
седници, одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању директора
Туристичке организације Општине
Бачка Паланка
I
Именује се САЊА КОНДИЋ,
дипломирани инжењер индустријског
инжењерства и менаџмента из Бачке Паланке, за директора Туристичке организације Општине Бачка Паланка, на период од 4 године.

3 јул 2013. године
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II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-116/2013
27. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

190
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број
129/2007), члана 42. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике
Србије" број 119/2012) и члана 38. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 13. седници, одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу дужности вршиоца
дужности директора Jавног
предузећа Спортско-рекреациони
центар "Тиквара" Бачка Паланка
I
Разрешава се ДАРКО БОЖОВИЋ, дипломирани маркетинг менаџер
из Бачке Паланке, дужности вршиоца
дужности директора Јавног предузећа
Спортско-рекреациони центар "Тиквара"
Бачка Паланка, због истека периода на
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који је био именован као вршилац дужности директора.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-117/2013
27. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

191
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број
129/2007), члана 42. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике
Србије" број 119/2012) и члана 38. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 13. седници, одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
директора Jавног предузећа
Спортско-рекреациони центар
"Тиквара" Бачка Паланка
I
ДАРКО БОЖОВИЋ, дипломирани маркетинг менаџер из Бачке Паланке,
именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортско-рекреациони центар "Тиквара" Бачка Паланка,
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до окончања поступка именовањa директора, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-118/2013
27. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

3 јул

2013. године

риода на који је био именован као вршилац дужности директора.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-119/2013
27. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

193

192
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије" број 129/07),
члана 42. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник Републике Србије"
број 119/2012), члана 38. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка" број 17/2008,
2/2010 и 6/2013), Скупштина општине
Бачка Паланка, на својој 13. седници,
одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије" број 129/07),
члана 42. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник Републике Србије"
број 119/2012), члана 38. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка" број 17/2008,
2/2010 и 6/2013), Скупштина општине
Бачка Паланка, на својој 13. седници,
одржаној дана 27. јуна 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу дужности вршиоца
дужности директора Јавног
предузећа "Телевизија Бачка
Паланка" у Бачкој Паланци

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа
"Телевизија Бачка Паланка" у
Бачкој Паланци

I
Разрешава се ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ, економиста Бачке Паланке, дужности вршиоца дужности директора
Јавног предузећа "Телевизија Бачка Паланка" у Бачкој Паланци, због истека пе-

I
ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ, економиста Бачке Паланке, именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа
"Телевизија Бачка Паланка" у Бачкој Па-

3 јул 2013. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ланци, до окончања поступка именовањa
директора, а на основу спроведеног јавног конкурса.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119- 120/2013
27. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански

194
На основу члана 59. и члана 109.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 17/2008, 2/2010 и 6/2013), председник Општине Бачка Паланка, дана 26.
јуна 2013. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Општинског штаба
за праћење жетвених радова у
пољопривреди у Општини
Бачка Паланка
I

-- СПОМЕНКА РОКВИЋ, за члана
-- ЛАЗАР ПЛАВШИЋ, за члана
-- ТИМОСЛАВА
члана
-- МИЛОРАД
члана

У Штаб се именују:
-- МИТА ЛАЧАНСКИ, за председника

ВЛАОВИЋ,

за

ПАРИПОВИЋ,

за

-- МИЛЕ КОЛАР, за члана
-- ЗОРАН БАЋИНА, за члана
-- МИЛАН АЈДЕР, за члана
-- ЛУКА СОМБОРЧЕВ, за члана
-- ДУШАН ШУНКА, за члана
-- АЛЕКСАНДАР ПЕЈАК, за члана
III
Стручне и административне послове за потребе Штаба обављаће Служба за послове пољопривреде у Одељењу
за привреду Општине Бачка Паланка.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-2/2013-40
26. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКA

Образује се Општински штаб за
праћење жетвених радова у пољопривреди у Општини Бачка Паланка ( у даљем
тексту: Штаб).
II
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Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

195
На основу члана 59. и члана 109.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
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3 јул

2013. године

Паланка“ бр. 17/2008, бр. 2/2010 и бр.
6/2013), члана 7. и члана 36. Закона о
превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Србије“ бр.
46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006
и 31/2011) и члана 22. ст.4. Одлуке о
јавном превозу путника у друмском саобраћају на територији Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 19/2013), председник
Општине Бачка Паланка, дана 27. јуна
2013. године, донео је следеће

-- сачињава предлог Програма за
полагање испита из области познавања прописа који регулишу
такси-превоз и познавања насељених места на територији Општине Бачка Паланка и да га упути
Општинском већу Општине Бачка
Паланка на даље одлучивање, у
складу са Одлуком о јавном превозу путника у друмском саобраћају
на територији Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ бр. 19/2013),

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
полагање испита из области
познавања прописа који регулишу
такси-превоз и познавања
насељених места на територији
Општине Бачка Паланка

-- доноси Правилник о свом раду,

I

-- организује и спроводи полагање
испита из области познавања прописа који регулишу такси-превоз
и познавања насељених места на
територији Општине Бачка Паланка,
-- издаје уверења о положеним испитима
-- обавља и друге задатке, у складу
са законом и другим прописима.

Образује се Комисија за полагање
испита из области познавања прописа
који регулишу такси-превоз и познавања
насељених места на територији Општине
Бачка Паланка ( у даљем тексту: Комисија).

Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.

II

V

Комисија има председника и четири члана.

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

У Комисију се именује:
1. Никола Марјанац, председник
2. Душан Танкосић, члан
3. Радован Протић, члан
4. Лука Рамић, члан
5. Лазар Шијаков, члан
III
Комисија:

IV

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-2/2013-41
27. јун 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

3 јул 2013. године
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196
На основу члана 35. и 36. Статута
месне заједнице Карађорђево и Записника о раду бирачких одбора на спровођењу
гласања за избор чланова Савета Месне
заједнице Карађорђево на изборима одржаним 23. јуна 2013. године, Комисија за
спровођење избора у саставу: Топић Ана
– председник комисије, Филип Илинка
– заменик председника, Аћимовић Мирјана – члан, Николић Митра – заменик
члана, Николић Драгана – члан и Калаба
Лазо – заменик члана, доноси

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеним изборима за
чланове Савета Месне заједнице
Карађорђево
Бирачко место број 36 Карађорђево
1. Према изводу из бирачког списка
има 698 бирача
2. Да има 325 бирача који су гласали
по списку
3. Да има 9 неважећих гласачких
листића
4. Да има 316 важећих гласачких
листића
5. Да је било 10 (десет) кандидата
за избор чланова Савета Месне
заједнице Карађорђево који су
појединачно добили следећи број
гласова:
1. Босанчић Ђорђе 		

82 гласова

2. Вујаковић Драган 		

106 гласова

3. Ђурић Рајко 		

123 гласа

4. Карас Јован 		

131 глас

5. Ковачевић Живојин

89 гласова

6. Малић-Гостовић Станислава 		
				
175 гласова
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7. Нонковић Стевица

154 гласа

8. Симић Горан 		

178 гласова

9. Струхарик Никола

75 гласова

10. Трбојевић Маја 		

155 гласова

Бирачко место број 37 			
Нови Мајур и Телеп
1. Према изводу из бирачког списка
има 160 бирача
2. Да има 90 бирача који су гласали
по списку
3. Да има 3 неважећа гласачка листића
4. Да има 87 важећих гласачких листића
5. Да је било 2 (два) кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Карађорђево који су појединачно добили следећи број гласова:
1. Момчиловић Никола

57 гласова

2. Рељин Драгана 		

30 гласова

На основу утврђених резултата
гласања 7 (седам) кандидата са највећим
бројем гласова уједно и нови чланови
Савета Месне заједнице Карађорђево су:
1. Симић Горан 		

178 гласова

2. Малић-Гостовић Станислава 		
				
175 гласова
3. Трбојевић Маја 		

155 гласова

4. Нонковић Стевица

154 гласа

5. Карас Јован 		

131 глас

6. Ђурић Рајко 		

123 гласа

7. Момчиловић Никола

57 гласова

Председник
Комисије за спровођење избора
за Савет МЗ Карађорђево,
Ана Топић, с.р
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка
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