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На основу члана 6. Закона о
начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Службени
гласник Републике Србије“ број 68/2015
и 81/2016 - Одлука УС), тачке 7. Одлуке
о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
(„Службени гласник Републике Србије“
број 61/2017), члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије„ број
129/2007, 83/2014-други закон и 101/2016други закон) и члана 37. став 1. тачка 6.
Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
oпштине Бачка Паланка, на својој 16.
седници одржаној дана 03. августа 2017.
године, доноси:

ОДЛУКУ
о максималном броју запослених
на неодређено време у
организационим облицима система
локалне самоуправе Општине
Бачка Паланка за 2017. годину
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се максимални број запослених на неодређено

време за 2017. годину у организационим облицима система локалне самоуправе Општине Бачка Паланка, (у даљем
тексту: организациони облици), обим и
начин могућег повећања броја запослених код организационих облика који
имају мањи број запослених од броја
утврђеног овом Одлуком, као и максимални број запослених на одређено
време.
Члан 2.
Организациони облици који чине
систем локалне самоуправе Општине
Бачка Паланка су: Скупштина општине
Бачка Паланка, Председник Општине,
Општинско веће, Општинска управа
Општине Бачка Паланка, Правобранилаштво Општине Бачка Паланка,
Туристичка организација Општине
Бачка Паланка, Народна библиотека
„Вељко Петровић“ Бачка Паланка, Установа: Културни центар Бачка Паланка,
Предшколска установа „Младост“ Бачка
Паланка, Установа Центар за социјални
рад Општине Бачка Паланка, ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, УСР „Тиквара“
Бачка Паланка и месне заједнице.
Члан 3.
Максимални број запослених на
неодређено време у организационим
облицима који су утврђени чланом 2.
ове Одлуке износи 586 запослених на
неодређено време.
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У максимални број запослених не улазе изабрана лица, именована и постављена

Укупан максимални број запослених на неодређено време, утврђен у ставу 1. овог
члана, расподељује се по организационим облицима на следећи начин:

1.

Општинска управа општине Бачка Паланка

Максимални број
запослених на неодређено
време у 2017.години
145

2.

Правобранилаштво Општине Бачка Паланка

1

3.

Туристичка организација Општине Бачка Паланка

5

4.

Народна библиотека „Вељко Петровић“ Бачка Паланка

20

5.

Установа: Културни центар Бачка Паланка

8

6.

Предшколска установа „Младост“ Бачка Паланка

7.

Установа Центар за социјални рад општине Бачка Паланка

8.

ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка

228

9.

ЈП „Стандард“ Бачка Паланка

20

10.

УСР „Тиквара“ Бачка Паланка

24

11.

Месне заједнице

17

Редни
број

Назив организационог облика

Укупно:

110
8

586

Члан 4.
Укупан број запослених на неодређено време у организационим облицима, не
може бити већи од максимално утврђеног броја из члана 3. став 3. ове Одлуке.
У оквиру максималног броја запослених, сваки организациони облик може имати
највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за плате, односно зараде запослених.
Члан 5.
Организациони облик у коме је број запослених на неодређено време мањи од
максимално утврђеног броја запослених из члана 3. став 3. oве Одлуке, може повећати
број запослених највише до максимално утврђеног броја запослених.
Организациони облик у коме постоји могућност повећања броја запослених на
неодређено време у 2017. години, повећање броја запослених врши у складу са прописима којим се уређује буџетски систем и у складу са Законом о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору.
Члан 6.
Укупан број запослених на одређено време због привременог повећања обима
посла, лица ангажованих по уговору о делу, лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или
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студентске задруге и лица ангажована
по другим основама у организационим
облицима, не може бити већи од 10%
броја запослених на неодређено време
код организационог облика.
Члан 7.
Организациони облици из члана
2. ове Одлуке обавезују се да донесу акт
о организацији и систематизацији радних места, усклађен са овом Одлуком, у
року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-11-5/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 17. став 3. Закона
о заштити од буке у животној средини
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 36/2009 и 88/2010) и члана 37. тачка 6.
Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр.
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 16. седници, одржаној дана 03. августа 2017.
године, донела је
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O Д Л У К У
о мерама за заштиту од буке и
одређивању aкустичких зoнa на
територији Општине
Бачка Паланка
I. OПШTE OДРEДБE
Члaн 1.
Овом одлуком, у циљу заштите
животне средине од буке, одређују се
акустичке зоне на територије Општине
Бачка Паланка и oдрeђуjу мeрe зaбрaнe
и oгрaничeњa у склaду сa Зaкoнoм o
зaштити oд букe у живoтнoj срeдини (у
дaљeм тeксту: Закон).
Oдрeдбe oвe oдлукe нe oднoсe сe нa
буку кoja нaстaje нa рaднoм мeсту и у рaднoj oкoлини, буку кoja нaстaje у прeвoзнoм срeдству, буку кoja пoтичe oд вojних
aктивнoсти нa aрмиjским пoлигoнимa
и aктивнoстимa нa зaштити oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa, прирoдних и других
удeсa, буку oд aктивнoсти у дoмaћинству или буку из сусeднoг дoмaћинствa,
кao и нa буку кojoj су излoжeни oни кojи
je ствaрajу.
Члaн 2.
Букa у живoтнoj срeдини jeстe
нeжeљeни или штeтaн звук (у дaљeм
тeксту: букa).
Прaвнa и физичкa лицa кoja
oбaвљaњeм свojих дeлaтнoсти утичу или
мoгу утицaти нa излoжeнoст буци дужнa
су дa oбeзбeдe: учeшћe у трoшкoвимa
зaштитe oд букe у живoтнoj срeдини
у oквиру инвeстициoних, тeкућих и
прoизвoдних трoшкoвa; прaћeњe утицaja
свoje дeлaтнoсти нa буку; спрoвoђeњe
oдгoвaрajућих мeрa зaштитe oд букe, у
склaду сa Зaкoнoм.
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Члaн 3.
Одредбе ове одлуке не односе се
на одржавање јавних скупова и јавних
манифестација који су утврђени општинском одлуком.
Члaн 4.
Извoр букe jeстe свaки eмитeр нeжeљeнoг или штeтнoг звукa кojи
нaстaje кao пoслeдицa aктивнoсти људи.
Извoримa букe смaтрajу сe:
-- урeђajи, срeдствa зa рaд, сaoбрaћajнa срeдствa, инстaлaциje пoстрojeњa, тeхнoлoшки
пoступци, eлeктрoaкустички
урeђajи, аудио и видео уређаји;
-- пoкрeтни и нeпoкрeтни oбjeкти
кojи пoд oдрeђeним oкoлнoстимa гeнeришу звук;
-- oтвoрeни и зaтвoрeни прoстoри
зa спoрт, игру, плeс, прeдстaвe,
кoнцeртe, слушaњe музикe и
сл.;
-- угoститeљски oбjeкти, гaрaжe,
пaркинг прoстoри и др.
II. AКУСTИЧКO ЗOНИРAЊE
НА TEРИTOРИJИ ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Члaн 5.
Aкустичкo
зoнирaњe
jeстe
oдрeђивaњe грaничнe врeднoсти индикaтoрa букe зa рaзличитa пoдручja прeмa
њихoвoj нaмeни.
Aкустичкa зoнa jeстe пoдручje
нa чиjoj je цeлoj пoвршини прoписaнa
jeдинствeнa грaничнa врeднoст индикaтoрa букe.
Oдрeђивaњe aкустичких зoнa
врши сe у зaвиснoсти oд нaмeнe прoстoрa.
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Aкустичкe зoнe сe oдрeђуjу прeмa
пoстojeћeм стaњу изгрaђeнoсти, нaчину
кoришћeњa зeмљиштa, кao и прeмa плaнирaним нaмeнaмa прoстoрa и дeфинишу сe грaничним врeднoстимa индикaтoрa букe (зa дaн и нoћ) изрaжeним у
дeцибeлимa.
Члaн 6.
Oвoм oдлукoм на тeритoриjи
Општине Бачка Паланка из члана 1. став
1. ове одлуке дeли сe нa шест aкустичких
зoнa и тo:
Зoнa 1 - пoдручja зa oдмoр и
рeкрeaциjу, бoлничкe зoнe и oпoрaвилиштa, културнo- истoриjски лoкaлитeти, вeлики пaркoви;
Зoнa 2 - туристичкa пoдручja, кaмпoви и шкoлскe зoнe;
Зoнa 3 - чистo стaмбeнa пoдручja;
Зoнa 4 - пoслoвнo-стaмбeнa
пoдручja, тргoвaчкo-стaмбeнa пoдручja и
дeчja игрaлиштa;
Зoнa 5 - грaдски цeнтaр, зaнaтскa,
тргoвaчкa,
aдминистрaтивнo-упрaвнa
зoнa сa стaнoвимa, зoнa дуж мaгистрaлних и грaдских сaoбрaћajницa;
Зона 6 – индустријска, складишна
и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда.
Члaн 7.
Aкустичке зoнe на тeритoриjи
Општине Бачка Паланка из члана 1. став
1. ове одлуке приказане су у грaфичком
прилoгу кojи je сaстaвни дeo oвe oдлукe.
Члaн 8.
Грaничнe врeднoсти индикатора
буке на отвореном простору у акустичким зонама из члана 5. ове одлуке су:
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Нивo букe у dB (A)
зa дaн (6-18h) и вeчe
зa нoћ (22-6h)

Зона Нaмeнa прoстoрa
1.

Пoдручja зa oдмoр и рeкрeaциjу, бoлничкe
зoнe и oпoрaвилиштa, културнo-истoриjски
лoкaлитeти, вeлики пaркoви

50

40

2.

Tуристичкa пoдручja, кaмпoви и шкoлскe зoнe

50

45

3.

Чистo стaмбeнa пoдручja

55

45

4.

Пoслoвнo-стaмбeнa пoдручja, тргoвaчкoстaмбeнa пoдручja и дeчja игрaлиштa

60

50

5.

Грaдски цeнтaр, зaнaтскa, тргoвaчкa,
aдминистрaтивнo-упрaвнa зoнa сa стaнoвимa,
зoнa дуж aутoпутeвa, мaгистрaлних и грaдских
сaoбрaћajницa

65

55

6.

Индустриjскa, склaдишнa и сeрвиснa пoдручja Нa грaници oвe зoнe букa нe смe прeлaи трaнспoртни тeрминaли бeз стaмбeних
зити грaничну врeднoст у зoни сa кojoм
згрaдa
сe грaничи

Укoликo сe oбjeкaт свojим гaбaритимa нaлaзи нa грaници двe aкустичкe зoнe примeњивaћe сe грaничнe врeднoсти oнe зoнe кoja прoприсуje виши нивo букe.
III. MEРE ЗAБРAНE И OГРAНИЧEЊA
Члaн 9.
Прaвнo лицe или прeдузeтник кoje je влaсник, oднoснo кoрисник извoрa букe
дужнo je дa нa прoписaн нaчин oбeзбeди мeрeњe букe и изрaду извeштaja o мeрeњу букe
и снoси трoшкoвe мeрeњa букe у зoни утицaja, у склaду сa Зaкoнoм и oвoм oдлукoм.
Лицe кoje у oбaвљaњу дeлaтнoсти кoристи извoрe букe, мoрa пoсeдoвaти Извeштaj
израђен од стране стручне организације овлашћене од надлежног министарства, усклaђeн
сa грaничним врeднoстимa индикaтoрa букe нa oтвoрeнoм прoстoру у oдрeђeнoj aкустичкoj зoни (у даљем тексту: Извештај).
Прaвнo лицe или прeдузeтник дужнo je дa чувa Извeштaj у прoстoриjи, oднoснo
мeсту гдe сe извoр букe нaлaзи.
Члaн 10.
Укoликo сe мeрeњeм нивoa букe нaстaлe eмитoвaњeм из музичких урeђaja или
извoђeњeм уживo, утврди дa нивo прeлaзи грaничнe врeднoсти прoписaнe oвoм oдлукoм,
нaдлeжни инспeктoр мoжe нaлoжити угрaдњу урeђaja кojим сe jaчинa звукa oгрaничaвa
нa устaнoвљeн мaксимaлни дoпуштeни нивo утврђeн у Извeштajу (у дaљeм тeксту лимитeр).
Нaкoн угрaдњe лимитeрa нивo звукa сe нe мoжe пojaчaти тaкo дa прeлaзи грaничнe врeднoсти прoписaнe oвoм oдлукoм.
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Нa лимитeр, стручнa oргaнизaциja
кoja je вршилa мeрeњe букe пoстaвљa
сигурнoсну нaлeпницу.
Tрoшкoви угрaдњe лимитeрa
пaдajу нa тeрeт загађивача, имaлaцa,
односно кoрисникa извoрa букe.
Члaн 11.
Забрањено је држати отворена
врата и/или прозоре приликом обављања
делатности у зaнaтским и другим рaдиoницaмa и пoгoнимa зa oбрaду мeтaлa,
дрвeтa, кaмeнa, плaстикe и сл., у кojимa сe
oбaвљajу бучнe рaднe oпeрaциje: кoвaњe,
зaкивaњe, рeзaњe, брушeњe, дрoбљeњe,
млeвeњe, зaвaривaњe, фaрбaњe и сл., у
акустичким зонама од 1 до 5 из члана 5.
ове одлуке, уколико су буком угрожени
људи на местима на којима уобичајено
бораве.
Члaн 12.
Зaбрaњeнo je пoстaвљaти извoрe
букe нa врaтимa и прoзoримa пoслoвних
прoстoрa, кao и нa њихoвим фaсaдaмa,
вeнтилaциoним oтвoримa, тeндaмa, пeрдaмa и сличнo.
Зaбрaњeнo je пoстaвљaти извoрe
букe, емитовање музике путем музичког уређаја, aудиo и видeo урeђaja и
извођење музике уживо у лeтњим и зимским бaштaмa угoститeљских oбjeкaтa
и објеката у којима се пружају угоститељске услуге, односно у којима се обавља угоститељска делатност, на покретним тезгама (објекти привременог карактера), кao и нa oтвoрeнoм прoстoру.
Члан 13.
Уколико се у одређеној акустичкој зони, односно делу акустичке зоне,
на било који законом дозвољен начин
(појединачно мерење или мониторинг
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буке), утврди да је измерени ниво буке
изнад прописаних граничних вредности
за ту акустичку зону, а коме је узрочник
појединачни емитер или кумулативно
дејство више емитера буке на одређеном подручју, надлежни инспектор може
решењем наредити следеће мере ограничења и забране субјектима са тог подручја, односно акустичке зоне и то:
1. забрану рада летњих/зимских
башта у периоду од 22,00 до
6,00 сати најдуже до 30 дана;
2. забрану извођења и емитовања
музичког програма у било ком
објекту у периоду од 22,00 до
6,00 сати најдуже до 30 дана;
3. дa се емитовање музике у
објектима који нису привременог карактера изводи са затвореним прозорима и вратима, у
периоду од 22,00 до 6,00 сати.
IV. НAДЗOР
Члaн 14.
Нaдзoр нaд спрoвoђeњeм одредаба oвe oдлукe врше надлежни органи
за инспекцијске послове Општинске
управе Општине Бачка Паланка, путем
Одељења за привреду (инспектора за
заштиту животне средине и комунални
инспектор).
V. КAЗНEНE OДРEДБE
Члaн 15.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 200.000
динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj приврeднo
друштвo, прeдузeћe и другo прaвнo лицe
aкo:
1. пoступa супрoтнo члaну 9. ст.
1. и 2. oвe oдлукe;
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2. oбaвљa бучнe рaднe oпeрaциje
супрoтнo члaну 11. oвe oдлукe;
3. прекрши мере прописане
решењем из члана 13. ове
одлуке.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa
кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe у прaвнoм
лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 15.000 динaрa.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa
кaзнићe сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 100.000 динaрa.
Члaн 16.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 60.000 динaрa
кaзнићe сe зa прeкршaj приврeднo
друштвo, прeдузeћe и другo прaвнo лицe
aкo:
1. пoступa супрoтнo члaну 9.
стaв 3. oвe oдлукe;
2. пoстaвљa извoрe букe супрoтнo
члaну 12. oвe oдлукe.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa
кaзнићe сe и oдгoвoрнo лицe у прaвнoм
лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 динaрa.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa
кaзнићe сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 30.000 динaрa.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa
кaзнићe сe физичко лице нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 динaрa.
VI. ПРEЛAЗНE И
ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 17.
Прaвнa лицa и прeдузeтници
дужни су дa усклaдe своје пoслoвaњe,
односно да прибаве Извештај из члана
9. ове одлуке у рoку oд 90 дaнa oд дaнa
ступaњa нa снaгу oвe oдлукe.
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Члан 18.
Даном ступања на снагу ове
одлуке престаје да важи Одлука о мерама
за заштиту од буке («Службени лист
Општине Бачка Паланка», бр. 4/2003).
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у «Службеном
листу Општине Бачка Паланка».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 501-59/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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ПРИЛОГ 1
ПРЕГЛЕД МЕРНИХ МЕСТА
Мерења су обављена на 2 3 мерна места наведеним у табели. Поред тога,
приказана је и адреса сваког мерног места као и период мерења тј. да ли је мерење обављено само радним даном или и викендом.
Табела: мерна места – Мониторинг буке Бачка Паланка 2016
ММ ОЗНАКА ММ

АДРЕСА

ПЕРИОД МЕРЕЊА

1

16 - 1 – 01 - Р Краља Петра I 40, Младеново

Радни дан

2

16 - 1 – 02 – Р Милоша Обилића 2, Карађорђево

Радни дан

3

16 - 1 – 03 – Р Маршала Тита 61, Товаришево

Радни дан

4

16 - 1 – 04 – Р Краља Петра I 71, Обровац

Радни дан

5

16- 1 – 05 – В Југословенске армије 11, Бачка Паланка

Радни дан, викенд

6

16 - 1 – 06 – В Краља Петра I 33, Бачка Паланка

Радни дан, викенд

7

16 - 1 – 07 – Р Краља Петра I 81, Бачка Паланка

Радни дан

8

16 - 1 – 08 – Р Николе Тесле 14, Силбаш

Радни дан

9

16 - 1 – 09 – Р Краља Петра I 6, Параге

Радни дан

10

16 - 1 – 10 - Р Железничка 7, Деспотово

Радни дан

11

16 - 1 – 11 - Р Петра Драпшина 150, Пивнице

Радни дан

12

16 - 1 – 12 – Р Краља Петра I 189, Бачка Паланка

Радни дан

13

16 - 1 – 13 – Р Бранка Бајића 10, Бачка Паланка

Радни дан

14

16 - 1 – 14 – Р Иве Лоле Рибара 271, Бачка Паланка

Радни дан

15

16- 1 – 15 – В Банатска 2, Бачка Паланка

Радни дан

16

16 - 1 – 16 – В Жарка Зрењанина 117, Бачка Паланка

Радни дан

17

16 - 1 – 17 – Р Брегалничка 3, Бачка Паланка

Радни дан

18

16 - 1 – 18 - Р Светозара Милетића 175 ц, Бачка Паланка

Радни дан

19

16 - 1 – 19 – Р Милана Атлагића 2, Челарево

Радни дан

20

16 - 1 – 20 – Р Маршала Тита 48, Нештин

Радни дан

21

16 - 1 – 21 – Р Пеке Дапчевића 24, Визић

Радни дан

22

16- 1 – 22 – Р Пролетерска 77, Нова Гајдобра

Радни дан

23

16 - 1 – 23 – Р Јована Дучића 1, Гајдобра

Радни дан

Напомена : Сваком мерном месту је осим редног броја додељена и јединствена
ознака, приказана у табели у другој колони. Ознака мерног места је креирана у следећој форми : прва цифра представља годину у којој је мерење обављено, друга цифра
означава серију мерења, трећа цифра је редни број мерног места, док иза тога може да
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стоји словна ознака Р или В што означава да је мерење вршено радним даном или викендом.
ПРИЛОГ 2
РАСПОРЕД МЕРНИХ МЕСТА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
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ПРИЛОГ 3
РАСПОРЕД МЕРНИХ МЕСТА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
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На основу члана 3. и члана 4.
Закона о јавним службама („Службени
гласник Републике Србије“, број 42/1991,
71/1994, 79/2005- др.закон, 81/2005- испр.
др.закона, 83/2005- испр.др.закона и
83/2014- др. закон), члана 23 и члана 81.
Закона о култури („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016
и 30/2016- испр.) и члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24-2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 16.
седници, одржаној дана 03. августа 2017.
године, донела је

„У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног
одбора може заказати и њој председавати, најстарији члан Управног одбора.“
Члан 2.
После члана 10. додаје се нови
члан 10а. који гласи:
„Дужност члана Управног одбора
престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач Установе разрешиће
члана Управног одбора пре истека мандата:
-- на лични захтев,
-- ако обавља дужност супротно
одредбама закона,
-- ако је против њега покренут
кривични поступак за дело
које га чини недостојним за
обављање дужности члана
Управног одбора, односно
ако је правоснажном судском
одлуком осуђен за кривично
дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана
Управног одбора,

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке
о оснивању Установе: Културни
центар Бачка Паланка,
Бачка Паланка
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Установе:
Културни центар Бачка Паланка, Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 29/2011 и 27/2012),
члан 9. став. 2. мења се и гласи:
„Управни одбор има председника
и четири члана, од којих се председник
и два члана именују на предлог оснивача, из реда истакнутих стручњака и
познавалаца културних делатности, а
два члана именују се из реда запослених
у Установи на предлог репрезентативног
синдиката, односно на предлог већине
запослених, уколико не постоји синдикат, од којих један члан мора да буде из
реда носилаца основне, тј. програмске
делатности.“
У члану 9. после става 7. додаје се
став 8. који гласи:
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-- из других разлога утврђених
законом или Статутом Установе.“
Члан 3.
гласи:

У члану 12. алинеја 1. мења се и
„Надзорни одбор:
-- врши надзор над пословањем
Установе.“
Члан 4.

После члана 12. додаје се нови
члан 12а. који гласи:
„Дужност члана Надзорног одбора
престаје истеком мандата и разрешењем.
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Оснивач Установе разрешиће
члана Надзорног одбора пре истека мандата:
-- на лични захтев,
-- ако обавља дужност супротно
одредбама закона,
-- ако је против њега покренут
кривични поступак за дело
које га чини недостојним за
обављање дужности члана
Надзорног одбора, односно
ако је правоснажном судском
одлуком осуђен за кривично
дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана
Надзорног одбора,
-- из других разлога утврђених
законом или Статутом Установе.“
Члан 5.
У члану 14. став 7. мења се и гласи:
„Кандидати за директора Установе морају имати високо образовање и
најмање пет година радног искуства у
струци. Остали услови за избор кандидата за директора Установе утврђују се
Статутом Установе.“
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у «Службеном
листу Општине Бачка Паланка».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 644-4/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 23. и члана 81.
Закона о култури («Службени гласник
Републике Србије» број 72/2009, 13/2016
и 30/2016 -испр.), члана 4. и члана 13.
Закона о јавним службама ("Службени
гласник Републике Србије" број 42/1991,
71/1994, 79/2005- др.закон, 81/2005 -испр.
др.закона, 83/2005- испр.др.закона и 83/14
- др.закон), члана 12. став 1. Закона о
библиотечко-информационој делатности
("Службени гласник Републике Србије"
број 52/2011) и члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка («Службени лист Општине Бачка Паланка» број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 16.
седници, одржаној дана 03. августа 2017.
године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Народне библиотеке
"Вељко Петровић" у
Бачкој Паланци
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Народне
библиотеке „Вељко Петровић“ у Бачкој
Паланци („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 29/2011), члан 9.
став. 2. мења се и гласи:
„Управни одбор има председника
и четири члана, од којих се председник
и два члана именују на предлог Оснивача, из реда истакнутих стручњака и
познавалаца културних делатности, а
два члана именују се из реда запослених у Библиотеци на предлог репрезентативног синдиката, односно на предлог
већине запослених, уколико не постоји
синдикат, од којих један члан мора да
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буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности Библиотеке.“
У члану 9. после става 7. додаје
се став 8. који гласи:
„У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног
одбора може заказати и њој председавати, најстарији члан Управног одбора.“
Члан 2.
После члана 9. додаје се нови члан
9а, који гласи:
„Дужност члану Управног одбора
престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач Библиотеке разрешиће
члана Управног одбора пре истека мандата:
-- на лични захтев,
-- ако обавља дужност супротно
одредбама закона, статута или
других општих аката Библиотеке,
-- ако нестручним, неправилним
и несавесним радом, проузрокује већу штету Библиотеци,
или занемарује, односно несавесно извршава своје обавезе
тако да су настале или могу
настати веће сметње у раду
Библиотеке,
-- ако је против њега покренут
кривични поступак за дело
које га чини недостојним за
обављање дужности члана
Управног одбора, односно
ако је правоснажном судском
одлуком, осуђен за кривично
дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана
Управног одбора, и
-- из других разлога утврђених
законом или Статутом Библиотеке.“
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Члан 3.
После члана 11. додаје се нови
члан 11а, који гласи:
„Дужност
члану
Надзорног
одбора престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач Библиотеке разрешиће
члана Надзорног одбора пре истека мандата:
-- на лични захтев,
-- ако обавља дужност супротно
одредбама закона, статута или
других општих аката Библиотеке,
-- ако нестручним, неправилним
и несавесним радом, проузрокује већу штету Библиотеци,
или занемарује, односно несавесно извршава своје обавезе
тако да су настале или могу
настати веће сметње у раду
Библиотеке,
-- ако је против њега покренут
кривични поступак за дело
које га чини недостојним за
обављање дужности члана
Управног одбора, односно
ако је правоснажном судском
одлуком, осуђен за кривично
дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана
Управног одбора, и
-- из других разлога утврђених
законом или статутом Библиотеке.“
Члан 4.
Члан 14. мења се и гласи:
„Директора бира и разрешава
оснивач, на основу претходно спроведеног јавног конкурса који расписује
Управни одбор.
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Директор се именује на период 4
године и по истеку мандата, исто лице
може бити поново именовано.
Јавни конкурс из става 1. овог
члана расписује се 60 дана пре истека
мандата директора.
Јавни конкурс из става 1. овог
члана објављује се на сајту Националне
службе за запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике.
Рок за подношење пријаве је на
јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, Управни одбор
одбацује закључком против кога се може
изјавити жалба Оснивачу, у року од
три дана од дана достављања закључка.
Жалба не задржава извршење закључка.
Управни одбор обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове
из јавног конкурса и у року од 30 дана
од дана завршетка конкурса доставља
Оснивачу образложени предлог листе
кандидата.
Листа
кандидата
садржи
мишљење Управног одбора о стручним
и организационим способностима сваког
кандидата и записник о обављеном разговору.
Оснивач именује директора са
листе кандидата.
Јавни конкурс није успео ако
Управни одбор утврди да нема кандидата
који испуњава услове да уђе у изборни
поступак о чему је дужан да обавести
Оснивача, односно уколико Оснивач не
именује директора са листе кандидата.
За директора Библиотеке именује
се лице које има високо образовање и
најмање три године радног искуства у
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култури и које испуњава друге услове
утврђене Статутом Библиотеке.
Кандидат за директора дужан
је да предложи програм рада и развоја
Библиотеке, као саставни део конкурсне
документације.“
Члан 5.
После члана 15. додаје се нови
члан 15а, који гласи:
„Дужност директора Библиотеке
престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач Библиотеке разрешиће
директора пре истека рока мандата:
-- на лични захтев,
-- ако обавља дужност супротно одредбама закона, других
општих аката и Статута Библиотеке;
-- ако нестручним, неправилним
или несавесним радом проузрокује већу штету Библиотеци или занемарује, односно
несавесно извршава своје обавезе тако да су настале или
могу настати веће сметње у
раду Библиотеке,
-- ако је против њега покренут
кривични поступак за дело које
га чини недостојним за обављање те дужности, односно
ако је правоснажном судском
пресудом осуђен за кривично
дело које га чини недостојним
за обављање дужности директора;
-- ако Управни одбор приликом
разматрања извештаја о пословању (периодичног и завршног
рачуна) оцени да је Библиотека
пословала негативно или не
прихвати извештај о пословању који је поднео директор,
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-- ако наступе услови под којима
по сили Закона престаје радни
однос, и
-- из других разлога утврђених
законом или Статутом Библиотеке.“
Члан 6.
После члана 16. додају се нови
чланови 16 а. и 16 б. који гласе:
Члан 16а.
„У Библиотеци се образује
Стручни савет, као саветодавно тело
Директора, ради разматрања питања и
давања мишљења и предлога из стручне
делатности Библиотеке.
Стручни савет има три члана
и чине га лица високог уметничког и
стручног интегритета и ауторитета у
областима културне делатности које су
највише заступљене у вршењу делатности Библиотеке.
Директор је по функцији члан
Стручног савета.
Одлуку о образовању Стручног
савета доноси Управни одбор, на предлог
Директора, већином гласова од укупног
броја својих чланова.“
Члан 16 б.
„Стручни савет из свог састава
бира председника који припрема, сазива
и руководи седницама овог савета.
У случају потребе, седници Стручног савета присуствују и запослени који
раде на пословима стручне делатности
Библиотеке, на позив председника.
Седнице Стручног савета сазивају
се по потреби.
О раду Стручног савета води се
записник.“
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Члан 7.
Одредбе ове Одлуке које се односе
на поступак и услове за именовање директора, председника и чланова Управног,
односно Надзорног одора, примењиваће се од престанка мандата директора, председника и чланова Управног,
односно Надзорног одбора, именованих
у складу са одредбама Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Вељко Петровић“ у Бачкој Паланци („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 29/2011).
Члан 8.
Управни
одбор
Библиотеке
усагласиће Статут Библиотеке са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке и доставити
Оснивачу на сагласност.
Општи акти Библиотеке донеће
се у року од 30 дана од дана ступања на
снагу Статута.
До доношења аката из става 1. и
2. овог члана примењиваће се постојећи
акти Библиотеке, уколико нису у супротности са законом и овом одлуком.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу Општине Бачка Паланка».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 630-1/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 76. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014,
68/2015- др. закон и 103/2015) и члана 37.
Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013- пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 16.
седници, одржаној дана 03. августа 2017.
године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о
извршењу буџета Општине Бачка
Паланка за период јануар- јун
2017. године
I
Прихвата се Извештај о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за
период јануар- јун 2016. године, који је
сачинило Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка
Паланка, под бројем IV-02-4-1/2017-127
од 17. јула 2017. године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-401-36/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

На основу члана 59. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка са
Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
23/2016), члана 37. тачка 20. и члана 108.
став 1. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 24/2013 - пречишћен
текст), Скупштинa општине Бачка
Паланка, на својој 16. седници, одржаној
дана 03. августа 2017. године, донелa је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене
Програма пословања и Плана
инвестиција Јавног комуналног
предузећа „Комуналпројект“
Бачка Паланка за 2017. годину
I
Даје се сагласност на измене
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка
Паланка за 2017. годину, које је донео
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка
на својој 3. седници, одржаној дана 28.
јула 2017. године, одлуком под бројем
01-700/3-1-2017.
Даје се сагласност на имене Плана
инвестиција Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка
за 2017. годину, које је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка на
својој 3. седници, одржаној дана
28.
јула 2017. године, одлуком под бројем
01-700/3-2-2017.
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II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-193/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 59. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу Општине Бачка Паланка“
Бачка Паланка са Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 23/2016 и 35/2016),
члана 37. тачка 20. и члана 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 16.
седници, одржаној дана 03. августа 2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене
и допуне Програма пословања
Јавног предузећа „Стандард“
Бачка Паланка за 2017. годину
I
Даје се сагласност на измене и
допуне Програма пословања Јавног
предузећа „Стандард“ Бачка Паланка
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за 2017. годину, које је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка
Паланка на својој 13. седници, одржаној
дана 20. јула 2017. године, одлуком број
06-357/1-17.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 400-7/ 2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. тачка 20. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст) и члана 6.
алинеја 4. Одлуке о оснивању Установе:
Културни центар Бачка Паланка, Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 29/2011 и 27/2012),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 16. седници, одржаној дана 03.
августа 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ребаланс
Финансијског плана Установе:
Културни центар Бачка Паланка,
Бачка Паланка за 2017. годину
I
Даје се сагласност на ребаланс
Финансијског план Установе: Културни
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центар Бачка Паланка, Бачка Паланка за
2017. годину, које је Управни одбор Установе Културни центар Бачка Паланка,
Бачка Паланка донео на својој седници
одржаној дана 25. јула 2017. године, под
бројем 168-1/2017.
II
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I
У
решењу
о
именовању
председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 20/2016), назив решења
мења се и гласи:

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

„Решење о именовању председника
и чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа „Стандард“ Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II –400-8/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

У тачки I решења из речи Јавног
предузећа, речи: „Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка“ замењују се
речима: „Стандард“.
II

Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 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 101/2016др. 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 16.
седници, одржаној дана 03. авгсута 2017.
године, донелa је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању
председника и чланова Надзорног
одбора Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу Општине
Бачка Паланка“ Бачка Паланка

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 119-39/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

231
На основу члана 17. став 3. 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 16.
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седници, одржаној дана 03. августа 2017.
године, донелa је

РЕШЕЊЕ
о престанку дужности и именовању
члана Надзорног одбора Јавног
предузећа „Стандард“
Бачка Паланка
I
МИРОСЛАВУ ПАНИЋУ, престаје
дужност члана Надзорног одбора Јавног
предузећа „Стандард“ Бачка Паланка из
реда запослених, због смрти.
ДРАГАН МИТРОВИЋ, именује се
за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка, из реда
запослених.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 119-40/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

општине Бачка Паланка на својој 16. седници, одржаној дана 03. августа 2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
председника Управног одбора
Установе «Културни центар Бачка
Паланка» у Бачкој Паланци
I
Разрешава се МАЈА КЕЦМАН,
дужности председника Управног одбора
Установе „Културни центар Бачка
Паланка“ у Бачкој Паланци.
II
Именује се НЕНАД ЖИВКОВ, за
председника Управног одбора Управног
одбора Установе „Културни центар
Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-41/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА		
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

232
На основу члана 32. тачка 9.
Закона о локaлној самоуправи „Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016др. закон) и члана 37. тачка 9. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланкa“, број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
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На основу члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике Србије" , број 72/2009 и 52/2011, 55/2013,
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35/2015-аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016 – одлука УС) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 16. седници, одржаној дана 03. августа 2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Гимназија „20
октобар“ у Бачкој Паланци
I
Разрешава се ДУШАН САНТРАЧ,
дужности члана Школског одбора Гимназије „20 октобар“ у Бачкој Паланци,
изабран из реда родитеља.
Разрешава се ДРАХОСЛАВА
ЧИЕФ, дужности члана Школског
одбора Гимназије „20 октобар“ у Бачкој
Паланци, изабрана из реда родитеља.
Разрешава се МИЉАНА ПОПАДИЋ, дужности члана Школског
одбора Гимназије „20 октобар“ у Бачкој
Паланци, изабрана из реда локалне
самоуправе.
II
Именује се ЈАСМИНА СТОЈАНЧЕВ-КОЗОМОРА, за члана Школског
одбора Гимназије „20 октобар“ у Бачкој
Паланци, из реда родитеља.
Именује се ДЕЈАН ВИШЕКРУНА, за члана Школског одбора Гимназије „20 октобар“ у Бачкој Паланци,
из реда родитеља.
Именује се МАЈА ШАВИЈА, за
члана Школског одбора Гимназије „20
октобар“ у Бачкој Паланци, из реда
локалне самоуправе.

07. август 2017. године

III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка."
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -119-42/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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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 16. седници, одржаној дана 03.
августа 2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку дужности и
именовању члана Општинске
изборне комисије Бачка Паланка
I
ПАНИЋ МИРОСЛАВУ, члану
Општинске изборне комисије, изабраном на предлог Одборничке група Александар Вучић – Србија побеђује, престаје дужност члана Општинске изборне
комисије Бачка Паланка, због смрти.
Именује се ЈЕЛЕНА МАЛИНОВИЋ, за члана Општинске изборне
комисије, на предлог Одборничке група
Александар Вучић – Србија побеђује.

07. август 2017. године
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II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-43/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог
решења је члан 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник 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.
Дана 26. јула 2017. године, Одборничка група Александар Вучић – Србија
побеђује је доставила предлог да се
за члан Општинске изборне комисије
Бачка Паланка у сталном саставу именује Јелена Малиновић, дипломирани
правник из Бачке Паланке, због престанка дужности једног члана комисије.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је утврдила
Предлог решења о престанку дужности
и именовању члана Општинске изборне
комисије Бачка Паланка и предлаже
Скупштини да донесе решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду
у року од 24 часа од доношења решења
Скупштине општине Бачка Паланка.
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Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

235
На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст) и члана 8. и
члана 10. став 2. Одлуке о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 15/2009, 13/2010
и 35/2012), Скупштина општине Бачка
Паланка, на својој 16. седници, одржаној
дана 03. августа 2017. године, донела је
следеће

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
председника Комисије за
спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта
у државној својини
I
Разрешава се НЕМАЊА ВУЧИЋ,
дужности председника Комисије за
спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини, због потврђивања одборничког
мандата.
II
Именује се ПАЛИМИР ТОТ, за
председника Комисије за спровођење
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поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНА
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-44/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

236
На основу члана 37. и 43. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013 –пречишћен текст) и члана 40.
и 43. Пословника Скупштине општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 20/2008
и 3/2010), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 16. седници, одржаној
дана 03. августа 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору председника
Мандатно-имунитетске комисије
Скупштине општине
Бачка Паланка
I
Разрешава се, ПАЛИМИР ТОТ,
дужности председника Мандатно-имунитетске комисије Скупштине општине
Бачка Паланка, због престанка мандата
одборника.

07. август 2017. године

II
Бира се, НЕМАЊА ВУЧИЋ, за
председника
Мандатно-имунитетске
комисије Скупштине општине Бачка
Паланка.
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-45/2017
03. август 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник,
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

07. август 2017. године
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