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На основу члана 32, 45. и 50. За-
кона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007), члана 37, 62 и 68. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 14. се-
дници, одржаној   дана 26. августа  2013. 
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  престанку функције  члана 
Општинског већа Општине 

Бачка Паланка 

I 

Констатује се да МАЈИ ПИЛИ-
ПОВИЋ, дипломираном економисти из  
Бачке Паланке, престаје функција члана 
Општинског већа Општине Бачка Палан-
ка, због подношења оставке. 

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119 - 131/2013
26. август  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. и  45. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 37. и  62.  Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка" број 24/2013 - пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка  на својој 14. седници, одржаној   
дана 26. августа 2013. године, тајним 
гласањем, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  избору  члана Општинског већа 

 Општине Бачка Паланка 

I 

ЗОРАН НИКОЛИЋ, предузетник 
из Нештина, бира се за члана Општин-
ског већа Општине Бачка Паланка.

Мандат члана Општинског већа 
Општине Бачка Паланка из тачке 1. овог 
решења траје до истека мандата сазива 
Скупштине општине Бачка Паланка иза-
браног на локалним изборима 06. маја 
2012. године.

SLU@BENI LIST
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II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119 - 132/2013
26. август  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу  члана  32. тачка 6. и 
члана 93. став 1. Закона о локалној само-
управи ("Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/2007) и члана 37. та-
чка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 24/2013 -пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 14.  седници, одржаној дана 26. ав-
густа 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о утврђивању  назива  улице у 

Челареву

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се назив 
улице у Челареву, која се налази на катас-
тарским парцелама број 223, 224, 342/1, 
342/2, 343, 344, 346/1 и 346/2 (зграда број 
1. – објекат школе; зграда број 2. – зграда 
за коју није позната намена; зграда број 
3. – објекат котларнице и гасне инстала-
ције и зграда број 4. – зграда за коју није 
позната намена), у к.о. Челарево и која 
гласи: 

"Трг Бориса Кидрича“ .

Члан 2. 

За спровођење ове Одлуке заду-
жује се Републички геодетски завод – 
Служба за катастар непокретности Бачка 
Паланка и Месна заједница "Челарево“, 
Челарево.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-015-5/2013
26. август 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу  члана  32. тачка 6. и 

члана 93. став 1. Закона о локалној само-
управи ("Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/2007) и члана 37. та-
чка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 24/2013 -пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 14. седници, одржаној дана 26. ав-
густа 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о утврђивању  назива  дела улице  

у Бачкој Паланци

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се назив 
дела улице у Бачкој Паланци, која се на-
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лази на катастарским парцелама број 9, 11, 12, 8/1, 8/2, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131 и 
1132, у  к.о. Бачка Паланка и која гласи: 

улица "Мајевичка"

Члан 2. 

 За спровођење ове Одлуке задужује се Републички геодетски завод – Служба за 
катастар непокретности Бачка Паланка и Месна заједница "Центар“, Бачка Паланка.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-015-6/2013
26. август 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с. р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС 129/2007”) и 

члана 37. Статута Општине Бачка Паланка (“Службени лист Општине Бачка Паланка” 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 14. седници, 
одржаној 26. августа 2013.године, донела је:

О  Д  Л  У  К  У
о висини закупнине за пословни простор и гараже којимa располаже 

Општина Бачка Паланка

Члан 1.

Висина закупнине за пословни простор и гараже којима располаже Општина Ба-
чка Паланка, зависно од зоне и врсте пословног простора и гаража и њиховог положаја, 
по м2 месечно износи:

                                      З  О  Н  А
Врста пословног простора I II III IV V VI VII  
локал (излог и улаз  са улице) 675,00 540,00 400,00 330,00 270,00 200,00 135,00
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Канцеларијски простор 540,00 400,00 330,00 270,00 200,00  135,00 65,00

Магацински простор 675,00 400,00 330,00 200,00 135,00 65,00 25,00

Гараже 150,00 120,00 95,00 90,00      75,00 60,00 30,00 

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 
Општине Бачка Паланка”.

Члан 3.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о повећању закупнине за 
пословни простор и гараже којима располаже Општина Бачка Паланка (“Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 9/2006). 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-361-22/2013
26. август 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
 Скупштине општине,

Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 
(''Службени гласник Републике Србије'' број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члан 37. став 
1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка") 
број 24/2013- пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 14. седни-
ци, одржаној дана 26. августа 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о регресирању трошкова боравка за треће и четврто дете по реду рођења у 

Предшколској установи "Младост“ и предшколским групама при основним 
школама у селима на територији Општине Бачка Паланка

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се ближи услови и начин остваривања права на регреси-
ране трошкове боравка за треће и четврто дете по реду рођења у Предшколској установи 
"Младост“, као и предшколским групама при основним школама у селима на територији 
Општинe Бачкa Паланкa. 
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Члан 2.

Право на регресирање трошкова 
боравка деце у Предшколској устано-
ви "Младост“ и предшколским групама 
при основним школама у селима на те-
риторији Општине Бачка Паланка може 
остварити свако треће и четврто дете по 
реду рођења мајке, чији родитељи имају 
пребивалиште на територији Општине 
Бачка Паланка и које је уписано у Уста-
нову или предшколску групу.

Члан 3.

Право на регресирање трошкова 
боравка деце у Предшколској установи 
"Младост“ и предшколским групама при 
основним школама у селима на терито-
рији Општине Бачка Паланка остварује 
се путем Одељења за друштвене делат-
ности Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка, на основу поднетог захтева 
родитеља уз који се прилажу:

1. изводи из матичне књиге рођених  
за сву децу у породици;

2. потврду Установе или основне 
школе да је дете редовно уписано 
у Установу односно предшколску 
групу ;

3. фотокопија личне карте мајке и

4. пријава пребивалишта деце. 

Члан 4.

Право на накнаду трошкова бо-
равка у Предшколској установи "Мла-
дост“ и предшколским групама при ос-
новним школама у селима на територији 
Општине Бачка Паланка за дете које је 
то право остварило по овој одлуци, при-
знаје се од дана подношења захтева до 
истека текуће радне године.

Члан 5.

Предшколска установа "Младост“ 
и предшколска група при основним шко-

лама у селима на територији Општине 
Бачка Паланка достављају Одељењу за 
друштвене делатности Општинске упра-
ве општине Бачка Паланка месечни из-
вештај о боравку детета за које је донето 
решење о признавању права на регреси-
рање трошкова боравка, најкасније до 
петог у месецу за предходни месец.

Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе по извршеној контро-
ли врши пренос средстава Предшколској 
установи "Младост“ и основним школа-
ма у чијем саставу се налазе предшколс-
ке групе у селима на територији Општи-
не Бачка Паланка  у висини учешћа ко-
рисника услуга која износи 20 % од еко-
номске цене боравка на месечном нивоу.

Члан 6.

Средства за накнаду трошкова за 
регресиран боравак деце у складу са овом 
одлуком обезбеђују се Предшколској ус-
танови "Младост“ и основним школама 
у чијем саставу се налазе  предшколске 
групе у селима на територији Општине 
Бачка Паланка, из буџета Општине Ба-
чка Паланка.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“ и 
примењиваће се од 01. септембра 2013. 
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-60-4/2013
26. август 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 37. став.1 тачка 
6. и члана 108. став 1. Статута Општи-
не Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 24/2013 
– пречишћен текст), Скупштина општи-
не Бачка Паланка на својој 14. седници, 
одржаној дана 26. августа 2013. године,  
донела је

О Д Л У К У
о регресирању трошкова смештаја 

и превоза ученика и студената

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се права, 
услови и начин регресирања трошкова 
смештаја и превоза, ученика средњих 
школа и студената основних студија.

Члан 2.

Право на регресирање трошко-
ва смештаја имају редовни ученици 
средњих школа и редовни студенти ос-
новних студија уколико:

1. имају пребивалиште на терито-
рији Општине Бачка Паланка,

2. похађају наставу/предавања у 
школама/на факултетима чији је 
оснивач Република, Аутономна 
покрајина или јединица локалне 
самоуправе, а које се налазе на те-
риторији друге општине, 

3. први пут уписују школску годину, 
односно годину студија, 

4. корисници су услуга домског или 
приватног смештаја,

5. нису корисници ученичких/сту-
дентских стипендија, нити креди-
та.

Члан 3.

Право на регресирање трошкова 
превоза имају редовни ученици средњих 
школа и редовни студенти основних сту-
дија уколико:

1. имају пребивалиште на терито-
рији Општине Бачка Паланка,

2. путују у друге општине где по-
хађају наставу/предавања у шко-
лама/на факултетима чији је ос-
нивач Република, Аутономна 
покрајина или јединица локалне 
самоуправе,

3. први пут уписују школску годину, 
односно годину студија,

4. нису корисници услуга смештаја, 

5. нису корисници ученичких/сту-
дентских стипендија нити креди-
та.

Члан 4.

Регресирање трошкова врши се у виси-
ни:

1. 80% месечне цене услуга домског 
смештаја, односно цене месечне 
карте за децу:

• палог борца или војног инва-
лида или цивилног инвалида 
рата

• кориснике материјалног обез-
беђења породице

• самохраних родитеља који су 
корисници дечијег додатка 

• првог ученика или студента из 
породице са више ученика или 
студената путника из домаћин-
ства које остварује право на 
дечији додатак.

2. 70% месечне цене услуга домског 
смештаја, односно цене месечне 
карте за децу:
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• кориснике дечијег додатка где 
су оба родитеља незапослена

3. 60% месечне цене услуга домског 
смештаја, односно цене месечне 
карте за децу:

• која су у претходним година-
ма школовања имали просечну 
оцену у средњој школи 4,50 и 
вишу, односно на факултету 
9,00 и вишу.

4. 50% месечне цене услуга домског 
смештаја, односно цене месечне 
карте за децу:

• остале кориснике дечијег до-
датка,

• ученике/студенте са статусом 
избеглих и расељених лица, 
односно ученике/студенте који 
су тај статус имали, али су у 
међувремену поднели захтев 
за пријем или су стекли држа-
вљанство Републике Србије,

• другог и сваког наредног уче-
ника или студента из породице 
са два или више ученика или 
студената путника корисника 
дечијег додатка,

• самохраних родитеља који ни-
су корисници дечијег додатка.

5. 20% месечне цене услуга домског 
смештаја, односно цене месечне 
карте за остале ученике и студенте

Трошкови приватног смештаја 
се признају највише у висини домског 
смештаја, без обзира на висину закуп-
нине исказане у Уговору у закупу не-
покретности.

Члан 5.

Право на регресирање трошкова 
остварује се на захтев корисника који се 
подноси надлежном одељењу Општин-
ске управе.

Уз захтев корисник је дужан да 
достави потребне доказе о испуњености 
услова и то:

1. За ученике потврда о пребива-
лишту, а за студенте фотокопија 
личне карте (уколико лична карта 
садржи податак о адреси стано-
вања) или очитани лист биоме-
тријске личне карте,

2. Потврду о уписаном разреду, од-
носно потврду о уписаној години 
студија,

3. Потврду дома да јесте/није ко-
рисник услуга смештаја,

4. Изјава родитеља детета, односно 
студента под моралном, мате-
ријалном и кривичном одговор-
ношћу о релацији на којој путује 
од места становања до седишта 
факултета.

5. Потврда од школе, односно фа-
култета, да није корисник стипен-
дије, односно кредита,

6. Решење којим је утврђено својство 
да је родитељ пали борац или вој-
ни инвалид или цивилни инвалид 
рата

7. Решење којим је утврђено право 
на материјално обезбеђење поро-
дице, односно право на дечији до-
датак

8. За децу самохраних родитеља 
извод из матичне књиге умрлих 
или решење надлежног органа о 
проглашењу несталог лица умр-
лим, одлуку надлежног органа о 
вршењу родитељског права, или 
извод из матичне књиге рођених 
детета, или решење инвалидске 
комисије и потврда фонда за пен-
зијско и инвалидско осигурање да 
није остварено право на пензију, 
или потврда надлежног војног ор-
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гана, или потврда надлежног каз-
нено-поправног завода,

9. За родитеље који нису запослени 
потврду Националне службе за за-
пошљавање. 

10. Потврду о просеку оцена из школе 
или факултета,

11. Акт којим је утврђен статус избе-
глих и расељених лица, потврду 
о поднетом захтеву за стицање 
држављанства Републике Србије 
или Решење о стицању држављан-
ства Републике Србије,

12. Закључен и оверен у суду или 
општини Уговор са власником 
непокретности о издавању у за-
куп непокретности, као и доказ 
да је власник непокретности пла-
тио порез на приход од издавања 
у закуп непокретности у складу 
са прописима којима је регулисан 
порез на доходак грађана. 

Члан 6.

Регресирање трошкова ће се вр-
шити у складу са расположивим ма-
теријалним средствима за ове намене, 
предвиђеним у буџету Општине Бачка 
Паланка.

Право на регресирање трошкова 
признаје се: ученицима средњих школа 
од дана подношења захтева (најраније од 
1. септембра) до 30. јуна школске годи-
не, односно за студенте од дана подно-
шења захтева до истека школске године.

Члан 7.

        Средства за регресирање 
трошкова домског смештаја, преносе се 
дому у којем је ученик/студент смештен 
односно кориснику услуге приватног 
смештаја. 

Средства за регресирање трошко-
ва приватног смештаја преносе се на те-
кући рачун власника непокретности која 
се издаје у закуп ученицима или студен-
тима. 

Средства за регресирање трошко-
ва превоза, преносе се превозницима ја-
вног линијског превоза путника.

Члан 8.

Део средстава председник Општи-
не може доделити корисницима без обја-
вљивања конкурса, за ванредне, непред-
виђене ситуације, у складу са Одлуком о 
буџету Општине Бачка Паланка.

Члан 9.

Корисник је дужан да пријави сва-
ку промену од утицаја на признато право 
у року од 15 дана од настале промене.   

Члан 10.

Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о регресирању 
трошкова смештаја и превоза ученика и 
студената ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка", бр. 11/2011)

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-451-9/2013
26. август 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 6. За-
кона о локалној самоуправи ("Службе-
ни гласник РС“ , бр. 129/07), члана 37. 
став 1. тачка 6. и члана 109. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, бр. 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на 14. седници, 
одржаној дана 26. августа 2013. године, 
донела је

 
О Д Л У К У 

о изменама и допунама одлуке о 
стипендирању ученика и студената 

на територији Општине 
Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о стипендирању учени-
ка и студената на територији Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка", бр. 15/10), члан 6. 
мења се и гласи: 

"На расписани конкурс кандидати 
подносе захтев за доделу стипендије Ко-
мисији. Захтев садржи следећу конкурс-
ну документацију:

 - уверење  о уписаном разреду и по-
стигнутом успеху ученика и то:

1. за ученике првог разреда средње 
школе, просечан успех од 5-8. раз-
реда основне школе,

2. за ученике другог разреда средње 
школе, просечан успех из прет-
ходног (првог) разреда средње 
школе,

3. за ученике трећег разреда средње 
школе, просечан успех из прет-
ходних (првог и другог) разреда 
средње школе,

4. за ученике четвртог разреда 
средње школе, просечан успех 
из претходних (првог, другог и 
трећег) разреда средње школе,

 - уверење о уписаној години сту-
дија и постигнутом успеху сту-
дента и то:

1.  за студенте прве године студија 
просечан успех од 1-4. разреда 
средње школе,

2.  за студенте следећих година сту-
дија, просечан успех из претход-
них година студија,

 - потврда о учествовању на такми-
чењима и оствареном успеху,

 - уверење о имовном стању, од-
носно катастарским приходима 
родитеља или старатеља (осим за 
оне који који су осигурани преко 
пољопривреде),

 - за пољопривреднике - уверење 
Пореске управе о обрадивој повр-
шини за  период од 01.01. - 30.06. 
текуће године, 

 - за предузетнике - уверење По-
реске управе за период од 01.01. 
- 30.06. текуће године,

 - за запослене - уверење о просеч-
ним месечним примањима за пе-
риод од 01.01. - 30.06. текуће го-
дине,

 - за власнике фирми, уколико су 
запослени у свом предузећу, 
уверење о просечним месечним 
примањима за период од 01.01. - 
30.06. текуће године,

 - за незапослене - потврда да се на-
лазе на евиденцији Националне 
службе за запошљавање за период 
од 01.01. - 30.06. текуће године,
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 - за пензионере - уверење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о просечној 
пензији за период од 01.01. - 30.06. текуће године,

 - за једнородитељске породице - потврда о висини алиментације,

 - за самохране родитеље - извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља,

 - за кориснике социјалне помоћи - уверење Центра за социјални рад,

 - изјава о броју чланова породичног домаћинства,

 - оверена изјава о непримању друге стипендије.“

Члан 2.

Члан 7. мења се и гласи:

"Стипендије се додељују ученицима и студентима (у односу 40% ученици, 60% 
студенти), који остваре највећи број бодова у складу са следећим мерилима:

1. Успех у основној и средњој школи и на студијама:

Ученици средњих школа могу да поднесу пријаве на конкурс уколико имају нај-
мању просечну оцену из претходне године школовања 4.50 , а коначан број бодова на ус-
пех се добија множењем просечне оцене за претходне године са 12, тако да максималан 
број бодова на успех буде 60.

Редовни студенти на факултетима и вишим школама могу да поднесу пријаве на 
конкурс уколико имају најмању просечну оцену из претходне година студија 8.00 , а про-
сечна оцена за претходне године се множи са 6, тако да максималан број бодова такође 
буде 60.

          2. Учествовање на такмичењима (једно од освојена прва три места) реализована 
по календару Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

Ранг 
такмичења Општинско 

такмичење
Окружно 

такмичење
Републичко 
такмичење

Међународно 
такмичењеОсвојено 

место
I   место 1,5 5 10 20
II  место 1 4 8 18
III место 0,5 3 6 16

Уколико се ради о екипним такмичењима, у зависности од ранга такмичења и ос-
војеног места број бодова се дели са 3.

3. Приходи по члану домаћинства:

Кандидати без примања по члану породице добијају 5 бодова, а уколико су ко-
рисници социјалне помоћи добијају још један додатни бод. 

Кандидати са примањама по члану породице већим од 60% +1 динар републичког 
просека добијају 0 бодова на материјалне услове, 
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Осталим кандидатима који се на-
лазе у групи до 60% републичког про-
сека по члану породице број бодова ће 
се обрачунавати у складу са процентом 
примања у односу на републички просек 
на следећи начин:

5x
60% републичког просека - просек 

примања

60% републичког просека

Члан 3.

Након члана 8. додаје се члан 8а. 
који гласи:

"Комисија задржава право да за 
сваког кандидата који учествује на Кон-
курсу за доделу стипендија ученицима и 
студентима затражи допуну документа-
ције.

Кандидати који Комисији не до-
ставе допуну документације о свом ма-
теријалном стању морају потписати изја-
ву оверену у Општини којом су сагласни 
да ће им на материјално стање бити до-
дељено 0 бодова.“

Члан 4.

У члану 11. после става 2. додаје 
се став 3. који гласи:

"Због специфичности појединих 
случајева Комисија може упутити захтев 
Председнику општине да добије дискре-
ционо право да одобри још најмање две 
стипендије уколико се сви чланови Ко-
мисије сагласе са том одлуком. Наведена 
одлука неће имати утицаја на редослед 
кандидата који остваре право на стипен-
дију по свим условима Конкурса.“

Члан 5.

 Ова одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка.“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-67-5/2013
26. август 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с. р.
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На основу члана 20. Закона о ло-
калној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), члан 
4, члана 5 и 65 става 1. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 119/2012) и члана 37. 
Статута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка је на својој 14. 
седници, одржаној дана 26. августа 2013. 
године, донела 

О Д Л У К У
 о изменама и допунама Oдлуке о 
промени оснивачког акта Jавног 
информативног предузећа "Радио 

БАП“ Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког 
акта Јавног информативног предузећа  
"Радио БАП“ Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
7/2013 и 16/2013) члан 9. став 1 и став 2 
мењају се и гласе:

"Јавно предузеће послује под по-
словним именом: Јавно информативно 
предузеће "Радио и телевизија Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка.
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Скраћено пословно име је ЈИП 
"Радио и телевизија БАП“ Бачка Паланка.

Члан 2.

У члану 14. Одлуке додају се нове 
делатности предузећа које гласе: 

"58.19 Остала издавачка делат-
ност

60.20 Производња и емитовање 
телевизијског програма

90.04 Рад уметничких установа

1.2 Истраживање тржишта и 
испитивање јавног мњења.“

Члан 3.

Члан 17. мења се и гласи:

"Основни капитал Јавног инфор-
мативног предузећа "Радио и телевизија 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка износи и 
то: 

 - новчани део 345.063,50 динара

 - опис, врста и вредност неновчаног 
улога, као и подела на уделе 
номиналне вредности, по основу 
улагања средстава, утврдиће се у 
складу са законом.“

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о промени ос-
нивачког акта Јавног предузећа за радио 
и телевизијску делатност "Телевизија 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
7/2013 и 16/2013). 

Члан 5.

Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-642-11/2013 године
26. август  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 79 тачка 1 Зако-
на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије“ 129/2007) и 
члана 37. став 1. тачка 6. Статута Општи-
не Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 24/2013 
- пречишћен текст), Скупштина Општи-
не Бачка Паланка на својој 14. седници 
одржаној дана 26. августа 2013. године,  
доноси

O Д Л У К У
о покретању иницијативе за 

изградњу моста на реци Дунав 
између Бачке Паланке и Нештина

Члан 1.

Покреће се иницијатива за из-
градњу моста на реци Дунав између Ба-
чке Паланке и Нештина.

Члан 2.

Ова одлука ће се након усвајања 
упутити Влади Републике Србије и Вла-
ди Аутономне Покрајине Војводине, од-
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носно надлежним институцијама на са-
гласност и даље поступање.

Члан 3.

За реализацију ове одлуке заду-
жује се Јавно предузеће "Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка“ Ба-
чка Паланка,  које је у обавези да Скупш-
тини општине Бачка Паланка периодич-
но, а најмање једном у шест месеци, дос-
тави извештај о реализацији ове одлуке. 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-342-2/2013 године
26. август  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к 
Скупштине општине, 
Мита Лачански,с.р.

223

На основу члана 1. став 3. Закона о 
јавним предузећима ("Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/2012), чла-
на 498. Закона о привредним друштвима 
("Службени гласник Републике Србије“, 
број 36/2011 и 99/2011), члана 29. став 1. 
алинеја 6. Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног предузећа за радио и телеви-
зијску делатност "Телевизија Бачка Па-
ланка“ Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 7/2013 и 
16/2013) и члана 37. став 1. тачка 43. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 14. 

седници, одржаној дана 26. августа 2013. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора Јавног предузећа 
за радио и телевизијску делатност 

"Телевизија Бачка Паланка“ 
Бачка Паланка 

I

Даје се сагласност на Одлуку Над-
зорног одбора Јавног предузећа за радио 
и телевизијску делатност "Телевизија Ба-
чка Паланка“ Бачка Паланка о статусној 
промени припајања Јавног предузећа за 
радио и телевизијску делатност "Телеви-
зија Бачка Паланка“ Бачка Паланка Јав-
ном информативном предузећу "Радио 
БАП“ Бачка Паланка, коју је Надзорни 
одбор донео на седници одржаној дана 
29. јула 2013. године.

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II - 642-9/2013 године
26. август  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

224
На основу члана 1. став 3. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/2012), 
члана 498. Закона о привредним друшт- 498. Закона о привредним друшт-
вима ("Службени гласник Републике 
Србије“, број 36/2011 и 99/2011), члана 



652 страна - Броj 29/2013       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        28 август 2013. године

29. став 1. алинеја 6. Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног информативног 
предузећа "Радио БАП“ Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 7/2013 и 16/2013) и члана 
37. став 1. тачка 43. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - 
пречишћен текст), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 14. седници, 
одржаној дана 26. августа 2013. године, 
донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора Јавног 
информативног предузећа  "Радио 

БАП“ Бачка Паланка 

I

Даје се сагласност на Одлуку Над-
зорног одбора Јавног информативног 
предузећа  "Радио БАП“ Бачка Паланка 
о статусној промени припајања Јавног 
предузећа за радио и телевизијску делат-
ност "Телевизија Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка Јавном  информативном преду-
зећу "Радио БАП“ Бачка Паланка, коју је 
Надзорни одбор донео на седници одр-
жаној дана 29. јула 2013. године.

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-642-10/2013 године
26. август  2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина Општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник др Небојша Кузмановић, текући 
рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине Општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs 
Штампа ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs
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