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II

На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка" , број 24/2013-пречишћен текст)
и члана 7. Одлуке о Октобарској награди Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
4/1998 и 4/2002), Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 15. седници, одржаној 04. октобра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
о додели Октобарске награде
Општине Бачка Паланка за 2013.
годину

1. Господину ТИЦА МИРКУ – за постигнуте резултате у области
хуманитарног рада.
Награда се додељује у виду златне
значке.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-17-3/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

Члан 1.
Октобарска награда Општине Бачка Паланка за 2013.годину додељује се:
I
1. ДОО „ПЛАТНЕР“ из Бачке Паланке – за постигнуте резултате у
области привреде.
2. ДОО “GREENTECH“ из Младенова – за постигнуте резултате у
области привреде.
Награда се додељује у виду плакете.
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 129/2007)
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 15. седници одржаној 04.
октобра 2013. године, донела је
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ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије
одрживог развоја Општине Бачка
Паланка за период 2014.-2020.
године
Члан 1.
Приступа се изради Стратегије одрживог развоја Општине Бачка Паланка
за период 2014.-2020. године (у даљем
тексту: Стратегија одрживог развоја).
Процес израде стратегије одрживог развоја одвијаће се у оквиру Пројекта „Израда стратегије локалног одрживог
развоја Општине Бачка Паланка за
период 2014.-2020. године са израђеним акционим плановима за приоритетне области локалног одрживог развоја“.
Члан 2.
Циљ израде Стратегије одрживог
развоја је израда и доношење стратешког
документа у области одрживог развоја
који третира подручје Општине Бачка
Паланка.
Члан 3.
Стратегија одрживог развоја доноси се за период од шест година (2014.2020. године).
Члан 4.
Пројекат израде Стратегије одрживог развоја финансираће Покрајински
секретаријат за међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу Аутономне Покрајине Војводине и Општина Бачка Паланка.
Члан 5.
Одељење за привреду Општинске
управе Општине Бачка Паланка у са-

9 октобар 2013. године

радњи са «Регионалном развојном агенцијом Бачка» приступиће изради Стратегије одрживог развоја општине Бачка
Паланка.
Члан 6.
Овлашћује се Председник Општине Бачка Паланка да приступи потписивању Уговора о изради Стратегије
одрживог развоја са «Регионалном развојном агенцијом Бачка» којим ће бити
дефинисани међусобни односи.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-108/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 92. став 2, члана
93. став 4, члана 96. и 97. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник
Републике Србије” број 72/2009, 81/2009,
24/2011 и 121/2012), члана 20. тачка 8. и
члана 32 тачка 14. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Србије” број 129/2007) и члана 37.
тачка 5. Статута Општине Бачка Паланка (”Службени лист Општине Бачка Паланка” број 24/2013 -пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 15. седници, одржаној 04. октобра
2013. године, донела је
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О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке о
грађевинском земљишту
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском
земљишту („Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 5/2010, 19/2010,
28/2010 и 23/2011), члан 54 мења се и
гласи:
„На грађевинском земљишту у
јавној својини Општине може се установити службеност нужног пролаза и службеност пролаза ради изградње линијских
инфраструктурних објеката, у складу са
законом.
Решење о установљавању службености пролаза на грађевинском
земљишту у јавној својини доноси председник Општине.
Против решења из става 2. овог
члана може се покренути управни спор,
у року од 30 дана од дана достављања решења.
На основу решења из става 2. овог
члана закључује се уговор о установљавању службености пролаза између корисника у чију корист се установљава
службеност пролаза и Дирекције.
За установљавање службености
нужног пролаза плаћа се накнада у износу од 10.000,00 динара.
За установљавање службености
пролаза ради изградње линијских инфраструктурних објеката плаћа се накнада у
висини од 200,00 динара по метру постављених инсталација.
Накнада из става 5. и става 6. овог
члана плаћа се једнократно приликом
закључења уговора.“
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-68/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 38. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013-пречишћен текст), члана 41.
Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009)
и закључка Савета за запошљавање
Општине Бачка Паанка, Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 15. седници, одржаној дана 04. октобра 2013.
године, донела је

ОДЛУКУ
о измени Акционог плана
запошљавања Општине Бачка
Паланка за 2013. годину
Члан 1.
У члану 1. Акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за
2013. годину („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ број 6/2013 и 19/2013)
поглавље „IV мере активне политике запошљавања за 2013. годину“, мења се и
гласи:
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9 октобар 2013. године

„IV МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БАЧКА
ПАЛАНКА ЗА 2013 ГОДИНУ
Мере активне политике запошљавања реализује Општина Бачка Паланка и Локални савет запошљавања у сарадњи са НСЗ -Служба Бачка Паланка.
У складу са Акционим планом за 2013. годину предвиђене су следеће мере:
Субвенције за запошљавање и то:
-- субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима,
-- јавни радови,
-- стручна пракса,
-- рад Савета за запошљавање и организација Сајма запошљавања.
Предлог мера расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања Општине за 2013. годину су:
-- Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима –
укупно 1.560.000,00 динара,
-- Јавни радови – 2.851.000,00 динара,
-- Стручна пракса – 5.446.000,00 динара
УКУПНО СРЕДСТАВА: 9.957.000,00 динара.
За предвиђене активне мере из буџета Општине је издвојено 6.957.000,00 динара.
Планирана средства од А.П. Војводине 3.000.000,00 динара.
ЦИЉ - Повећано запошљавање млађих од 30 и старијих од 50 година
Програми,
мере и
активности

Очекивани
резултати

Програм
доделе
субвенција
за отварање
нових
радних
места

Повећан број
запошљавања
младих и
старијих од 50
година

Јавни
радови
Стручна
пракса

Индикатори

Потребна
Носиоци
финансијска
активности
средства у
и рок
РСД

Планирани извори финансирања
Буџет
Републилокалне
Буџет АПВ
чки буџет
заједнице

Број
запослених НСЗ и ЛСЗ 1.560.000,00 1.560.000,00
лица

Интерес
Број
локалне
укључених НСЗ и ЛСЗ 2.951.000,00 1.451.000,00 1.500.000,00
самоуправе
лица
Оспособљавање
Број
приправника за
укључених НСЗ и ЛСЗ 5.446.000,00 3.946.000,00 1.500.000,00
самостални рад
лица
у струци
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Преглед трошкова по мерама запошљавања
МЕРА
Ново запошљавање
Стручна пракса
Висока
Виша
Средња
Укупна стручна
пракса
Јавни радови
УКУПНО:

Бр.
лица
12
15
5
5

МЕСЕЦИ
12
12
9
6

СТРУЧНИ
ОСИГУРАЊЕ
ИСПИТ
150.000,00
50.000,00
50.000,00

216.000,00
54.000,00
36.000,00

ИЗНОС

УКУПНО

130.000,00

1.560.000,00

3.600.000,00 3.966.000,00
810.000,00
914.000,00
480.000,00
566.000,00
5.446.000,00
2.951.000,00
9.957.000,00

Члан 2.
Одлуку о измени Акционог плана запошљавања Општине Бачка Паланка за 2013.
годину објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 10-8/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 19. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 119/2012), члана 37. 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 15. седници, одржаној 04. октобра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
о накнадама председнику и члановима Надзорних одбора јавних предузећа
чији је оснивач Општина Бачка Паланка
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право председника и чланова Надзорних одбора јавних
предузећа чији је оснивач Општина Бачка Паланка на накнаду за рад у Надзорном одбору.
Члан 2.
Накнада из члана 1. ове Одлуке утврђује се у месечном нето износу у складу са
одлуком Надзроног одбора јавног предузећа о висини накнаде, на коју сагласност даје
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Општинско веће, до утврђивања висине
накнаде на основу степена реализације
програма пословања јавног предузећа
чији је оснивач Општина 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-40-87/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007), члана
4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012), члана 2 и
3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“
број 88/2011) и члана 37. тачка 8. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 15. седници, одржаној 04. октобра 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке
о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка

9 октобар 2013. године

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
7/2013), у члану 14. став 2. додају се нове делатности:
„50.3 Превоз путника унутрашњим пловним путевима
Обухвата превоз путника унутрашњим пловним путевима, бродовима
који нису погодни за поморски превоз.
50.30 Превоз путника унутрашњим пловним путевима
Обухвата:
-- превоз путника рекама, каналима,
језерима и осталим унутрашњим
пловним путевима, укључујући
и превоз унутар лука и пристаништа,
-- изнајмљивање туристичких бродова и јахти с посадом, за превоз
на унутрашњим пловним путевима.
50.4 Превоз терета унутрашњим
пловним путевима
Обухвата превоз терета унутрашњим пловним путевима, пловилима
која нису погодна за поморски превоз.
50.40 Превоз терета унутрашњим
пловним путевима
Обухвата:
-- превоз терета рекама, каналима,
језерима или другим унутрашњим
воденим путевима, укључујући
и превоз унутар лука и пристаништа,
-- изнајмљивање превозних средстава (бродова) с посадом, за превоз
терета унутрашњим пловним путевима. “
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -023-15/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007), члана
4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 119/2012), члана 2 и
3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“
број 88/2011) и члана 37. тачка 8. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 15. седници, одржаној 04. октобра 2013. године, донела је
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ка“ број 7/2013 и 16/2013), члан 10. став
1. мења се и гласи:
„Седиште Јавног предузећа је у
Бачкој Паланци, улица Шеталиште Милана Јанића број 5.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -023-16/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр.
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 15. седници, одржаној 04. октобра 2013. године,
донела је

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног
предузећа Спортско-рекреациони
центар „Тиквара“ Бачка Паланка

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
Програму припремања и опремања
грађевинског земљишта, путне
привреде и јавних функција за
2013.годину

Члан 1.

Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког
акта Јавног предузећа Спортско-рекреациони центар „Тиквара“ Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Палан-

У члану 4. Одлуке о Програму
припремања и опремања грађевинског
земљишта, путне привреде и јавних
функција за 2013.годину ("Службени
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лист Општине Бачка Паланка" бр.41/2012 ) у даљем тексту:Програм мењају се став 1. и
став 2. и гласе:
"За остваривање Програма планирају се средства из буџета општине у висини од
256.386.855,00 динара и то према изворима прихода:
1.

Специјализоване услуге одржавање путне привреде

52.989.515,00

2.

Специјализоване услуге комуналне потрошње

43.389.340,00

3.

Капитално улагање путне привреде

57.750.000,00

4.

Развој града (урбанизам и уређење земљишта)

47.112.000,00

5.

Трансферна средства за путну привреду

6.

Трошкови реализације програма

7.

Остали приходи

7.563.000,00
44.583.000,00
3.000.000,00

Укупно:

256.386.855,00

Средства из става 1. овог члана распоређују се на:
1.

Припремање и опремање грађевинског земљишта

47.112.000,00

2.

Путна привреда

3.

Јавне функције-трошкови одржавања

19.339.340,00

4.

Јавне функције - јавна расвета утрошка електричне енергије

24.050.000,00

5.

Трошкови одржавања путне привреде трансферна

6.

Трошкови реализације програма

110.739.515,00

7.563.000,00
47.583.000,00

Укупно:

256.386.855,00
Члан 2.

У табеларном делу Програма мења се табела А "Приходи" тако да сад гласи:
А.1.

Приходи

рб

Назив

1.

Специјализоване услуге одржавање путне привреде

52.989.515,00

2.

Специјализоване услуге комуналне потрошње

43.389.340,00

3.

Капитално улагање путне привреде

57.750.000,00

4.

Развој града (урбанизам и уређење земљишта)

47.112.000,00

5.

Трансферна средства за путну привреду

7.563.000,00

6.

Трошкови реализације програма

44.583.000,00

7.

Остали приходи

3.000.000,00

Укупно:

Износ

256.386.855,00
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У табеларном делу Програма мења се табела Б "Расходи" тако да сад гласи:
Б.1.

Расходи

р.б.

Назив

1.

Припремање и опремање грађевинског земљишта

47.112.000,00

2.

Путна привреда

110.739.515,00

3.

Јавне функције-трошкови одржавања

19.339.340,00

4.

Јавне функције - јавна расвета утрошка електричне енергије

24.050.000,00

5.

Трошкови одржавања путне привреде трансферна

7.563.000,00

6.

Трошкови реализације програма

47.583.000,00

Укупно:

256.386.855,00

Износ

У тачки 1. ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА износ од 43.750.000 замењује се износом 74.112.000.
У тачки 1.1 ИЗРАДА ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ износ од 2.500.000 замењује
се износом 1.250.000.
У тачки 1.1.4. Урбанистичка документација и стратешке процене утицаја планова
на човекову средину износ од 2.500.000 замењује се износом 1.250.000.
У тачки 1.2. ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА износ од 5.000.000
замењује се износом 3.000.000.
У тачки 1.2.2. Израда пројеката-спољни сарадници износ од 5.000.000 замењује се
износом 3.000.000.
У тачки 1.3.1.1 мења се назив и гласи Израда геодетских подлога за урбанистичку,
пројектно техничку документацију и пројеката из домена геодезије за Северну радну зону и додаје се износ 2.654.000.
Иза тачке 1.3.1.1 додају су тачке :
1.3.1.2. Израда геодетских подлога за урбанистичку, пројектно техничку документацију и пројеката из домена геодезије за блок Дом здравља и износ 480.000
1.3.1.3. Израда геодетских подлога за урбанистичку, пројектно техничку документацију и пројеката из домена геодезије за Партизанску улицу и износ 1.600.000
1.3.1.4. Израда геодетских подлога за урбанистичку, пројектно техничку документацију и пројеката из домена геодезије за блок Партизан и износ 1.000.000.
Досадашње тачке 1.3.1.2; 1.3.1.3; 1.3.1.4 постају тачке 1.3.1.5; 1.3.1.6; 1.3.1.7.
У тачки 1.4. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА износ од 8.000.000,00
замењује се износом 20.382.000.
У тачки 1.4.1 мења се назив ставке и гласи Откуп земљишта и објеката у блоку
100-прва фаза и износ од 8.000.000 замењује се износом од 5.382,000
После тачке 1.4.1. додаје се тачка:
1.4.2. Прва фаза-откуп земљишта и објеката у делу Северне радне зоне и износ од
15.000.000.
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У тачки 1.5. ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ,
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ износ од 4.000.000 замењује се
износом од 2.000.000.
У тачки 1.6. ОПРЕМЉАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА износ од 18.250.000 замењује се износом
14.480.000.
У тачки 1.6.1. ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА брише се износ од
10.500.000.
У тачки 1.6.1.1. брише се износ од
5.000.000.
У тачки 1.6.1.2. брише се износ од
5.500.000,00.
У тачки 1.6.2. ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ износ од 7.000.000 замењује се
износом 13.160.000.
У тачки 1.6.2.1. износ од 2.000.000
замењује се износом 2.600.000.
У тачки 1.6.2.2. износ од 4.000.000
замењује се износом 2.600.000
У тачки 1.6.2.3. износ од 1.000.000
замењује се износом 1.100.000
Иза тачке 1.6.2.3. додају се тачке:
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У тачки 2.1.1. Одржавање путева
у зимском периоду износ од 17.000.000
замењује се износом 17.500.000.
У тачки 2.1.2. Редовно одржавање
коловоза и путних објеката на путној
мрежи општине Бачка Паланка износ
од 16.889.515 замењује се износом од
19.889.515.
У тачки 2.1.3 Саобраћајна сигнализација износ од 12.500.000 замењује се
износом од 12.900.000.
у тачки 2.1.3.1 износ од 5.000.000
замењује се износом од 5.400.000
У тачки 2.1.4.Хитне интервенције
на путевима и путним објектима и опреми износ од 4.200.000 замењује се износом од 1.200.000.
У тачки 2.1.4.1 износ од 3.000.000
замењује се износом од 600.000
У тачки 2.1.4.2. износ од 1.200.000
замењује се износом од 600.000
У тачки 2.1.6. Осигурање путева и
опреме брише се износ од 900.000 .
У тачки 2.2. КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У ПУТНУ ПРИВРЕДУ износ
од 31.750.000 замењује се износом
57.750.000.

1.6.2.4. Дом здравља /2.фаза/ и износ од 3.860.000

У тачки 2.2.1. износ од 1.250.000
замењује се износом 250.000.

1.6.2.5.Изградња јавне расвете у
Бачкој Паланци и износ од 3.000.000

У тачки 2.2.2. Саобраћајна опрема
и сигнализација износ од 4.500.000 замењује се износом 5.500.000.

У тачки 1.6.4 Изградња електроенергетских објеката брише се износ од
80.000.
Иза тачке 1.6.4. додају се тачка:
1.6.5. Дуг према извођачу радова на изградњи паркинга и тротоара у
ул.Банатској и у делу ул.Југ.армије и износ од 650.000.
У тачки 2. ПУТНА ПРИВРЕДА
износ од 84.739.515 замењује се износом
110.739.515.

У тачки 2.2.2.1. износ од 4.500.000
замењује се износом 5.500.000.
У тачки 2.2.3. Изградња и модернизација путева износ од 26.000.000 замењује се износом од 24.000.000.
У тачки 2.2.3.1. износ од 15.000.000
замењује се износом 14.000.000
У тачки 2.2.3.2. износ од 11.000.000
замењује се износом 10.000.000
чке:

После тачке 2.2.3.2. додаје се та-
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2.2.4. СИС Реконструкција путева,
путних објеката и др.саобраћајних површина и износ од 28.000.000
2.2.4.1. Бачка Паланка и износ
10.000.000
2.2.4.2. насељена места и износ
10.000.000
2.2.4.3 радне зоне и износ 8.000.000
У тачки 3. ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ
-ОДРЖАВАЊЕ износ од 20.000.000 замењује се износом 19.339.340.
У тачки 3.2. ДДТ на територији општине Бачка Паланка износ од
6.000.000 замењује се износом 5.500.000.
У тачки 3.2.2 Надзор и анализа
брише се износ од 500.000.
У тачки 3.3. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И УРБАНОМ МОБИЛИЈАРУ износ од 4.000.000
замењује се износом 4.389.340.
У тачки 3.3.1. износ од 4.000.000
замењује се износом 4.389.340.
У тачки 3.4. ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА, СПОРТСКИХ
ТЕРЕНА И ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОСИГУРАЊЕ ИЗНОС ОД 2.550.000 ЗАМЕЊУЈЕ СЕ ИЗНОСОМ 2.000.000.
У тачки 3.4.2. Осигурање брише
се износ од 550.000.
У тачки 4. ЈАВНА РАСВЕТА -ТРОШКОВИ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ износ од 23.000.000 замењује се износом
24.050.000.
У тачки 4.1. износ од 11.500.000
замењује се износом 12.050.000
У тачки 4.2. износ од 11.500.000
замењује се износом 12.000.000
У тачки 6. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА износ од 45.583.000
замењује се износом 47.583.000.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана након објављивања у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-69/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број
62/2006, 47/2011, 93/2012), чланa 37. тачка 7. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 24/2013 – пречишћен текст), а
поводом иницијативе Mесне заједнице
„Челарево“ Челарево, коју је подржало 414 бирача са подручја Месне заједнице „Челарево“, за доношење Одлуке
о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице „Челарево“ за период
од 01. 12. 2013. до 30. 11. 2018. године,
Скупштина Општине Бачка Паланка, на
својој 15. седници одржаној дана 04. октобра 2013. године донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању Предлога одлуке
о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице
„Челарево“ Челарево за период од
01. децембра 2013 до 30. новембра
2018. године
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Члан 1.
Скупштина општине Бачка Паланка прихвата иницијативу Савета Месне
заједнице „Челарево“ од 12. августа 2013.
године за доношење Одлуке о утврђивању Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
„Челарево“ за период од 01. децембра
2013. до 30. новембра 2018. године
Члан 2.
Самодопринос се уводи за задовољавање општих и заједничких потреба
грађана на територији Месне заједнице
„Челарево“ Челарево.
Остварена средства самодоприноса користиће се за:
1. Опремање индустријске зоне као
предуслов за запошљавање грађана;
2. Завршетак канализационе мреже у
насељу Чарда;
3. Изградња источне обилазнице око
Челарева ради измештања камионског саобраћаја изван насеља;
4. Бушење артерских бунара, одржавање постојећих у оптималној
функцији;
5. Замена азбестно бетонских цеви
водовода;
6. Изградња бициклистичко пешачке
стазе Челарево – Гложан;
7. Финансирање заступања Месне
заједнице Челарево у решавању
имовинско правних спорова;
8. Израда пројектно - техничких документација;
9. Изградња и одржавање канала атмосферске канализације;
10. Реновирање зграде Културног
центра Челарево ради обезбеђи-
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вања одговарајућих просторија за
пензионере, омладину и удружења
грађана;
11. Пресвлачење асвалтом улица и
изградња пешачких стаза и тротоара;
12. Партерно уређење центра Челарева;
13. Реновирање зграде Месне заједнице Челарево;
14. Суфинансирање обнове дворца
Дунђерских и парка око дворца;
15. Одржавање јавних зелених површина;
16. Израда пројекта спортско рекреативног центра;
17. Изградња и обнова дечијих игралишта;
18. Финансирање КУД-а „Петар Кочић“ и постојећих клубова, као и
помоћ при отварању нових спортских клубова;
19. Трошкови функционисања Месне
заједнице „Челарево“ Челарево
(канцеларијски материјал и опрема, режијски тошкови );
20. Финансирање активности у циљу
помоћи социјално угроженим становницима Челарева.
За ставке од 1 – 17 издвојило би се 80%
прикупљених средстава самодоприноса.
За ставке од 18 -20 издвојило би се
20% прикупљених средстава самодоприноса.
Члан 3.
Обвезници самодоприноса су
грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији Месне заједнице „Челарево“ Челарево.
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Члан 4.
Самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година и то од 01. децембра
2013. до 30. новембра 2018. године.
Члан 5.
Планирани износ средстава самодоприноса износи 50.000.000,00 динара
за период за који се заводи.
Ако се самодоприносом прикупи
више средстава од планираних, она ће се
враћати на основу Одлуке Месне заједнице „Челарево“ Челарево.
Члан 6.
Обвезници уплате самодоприноса
(грађани са личним примањима, предузетници, лица који остварују приход од
пољопривреде и друга лица у складу са
законом), самодопринос плаћају:
-- 3% на основицу коју чине зараде
(плате) и остала лична примања,
-- 3% на основицу коју чине приходи
од самосталне делатности,
-- 3% на основицу коју чине приходи
од пољопривредне делатности.
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ног односа, вршиће исплатилац зараде
истовремено са исплатом зараде радника.
Обрачунавање самодоприноса од
пољопривреде и предузетника вршиће
Служба за утврђивање и наплату јавних
прихода Општинске управе Општине Бачка Паланка.
Обрачунавање, обуставу и уплату самодоприноса од пензионера који
дају посебну изјаву, вршиће се од стране
Службе за пензијско и индавидско осигурање у часу њихове исплате.
Новчана средства прикупљена на
основу самодоприноса уплаћују се на
прописане рачуне јавних прихода буџета
Општине Бачка Паланка и то:
- 840 – 711181843 - 57		
од зарада запослених и пензионера,
- 840 – 711183843 – 71 		
из прихода земљорадника,
- 840 – 711184843 – 78 		
из прихода лица која се баве самосталном делатношћу.
Новчана средства самодоприноса
строго су наменског карактера и
користиће се искључиво за реализацију
активности утврђених чланом 2. ове
одлуке.

Члан 7.

Члан 10.

Самодопринос се не плаћа на примања и имовину који су законом изузети
од опорезивања.

Надзор над сакупљеним и употребљеним средствима самодоприноса
водиће Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка Паланка код којег се воде рачуни наведени
у члану 9. ове Одлуке.

Члан 8.
Пензионери који дају посебну
изјаву имају право да издвајају самодопринос у висини 3% на пензију.
Члан 9.
Израчунавање, обуставу и уплату
самодоприноса на зараде радника из рад-

О употреби средстава самодоприноса по истеку године саставља се Завршни рачун који усваја Савет Месне
заједнице „Челарево“ и информише
грађане о наплати и коришћењу средстава самодоприноса путем средстава јавног информисања.
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Члан 11.

I

Одлука о увођењу самодоприносаобјавиће се у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, а примењиваће се 01.
децембра 2013 године.

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за
подручје Месне заједнице „Челарево“
Челарево, ради изјашњавања грађана о
утврђеном Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице „Челарево“ Челарево, за период од
01. децембра 2013. године до 30. новембра 2018. године.

Члан 12.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-439-15/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број 48/1994 и 11/1998), члана 32.
тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 37. тачка 7. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 15. седници, одржаној 04. октобра 2013. године,
донела је

ОДЛУКУ
о расписивању референдума
за подручје Месне заједнице
„Челарево“ Челарево ради увођења
самодоприноса

Референдум ће се одржати у периоду од 23. октобра 2013. године до 07.
новембра 2013. године.
Изјашњавање на референдуму ће
се обављати у наведеном периоду, у времену од 07,00 часова до 20,00 часова на
гласачким местима на подручју Месне
заједнице „Челарево“ Челарево.
II
Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума (у даљем тексту: Комисија) и гласачки одбор.
Комисију образује Скупштина
општине посебним решењем.
Задатак Комисије је да обавља
следеће послове:
-- стара се о законитом спровођењу
референдума,
-- стара се о обезбеђењу материјала
потребног за спровођење референдума,
-- прописује обрасце за спровођење
референдума,
-- утврђује и проглашава резултате
референдума,
-- подноси извештај скупштини
општине о спроведеном референдуму,
-- обавља и друге послове у складу
са законом и овом одлуком,
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-- образује гласачки одбор за спровођење поступка референдума.
Гласачки одбори руководе гласањем на гласачком месту, обезбеђују
правилност и тајност гласања и утврђују
резултате гласања на гласачком месту у
складу са упутствима Комисије.
III
Одлука о увођењу самодоприноса
сматра се донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана који
имају изборно право и пребивалиште на
подручју на коме се средства прикупљају.
IV
На основу примљеног извештаја
о резултатима непосредног личног изјашњавања грађана референдумом од
стране Комисије за спровођење референдума, Скупштина општине Бачка Паланка објавиће резултате овог изјашњавања
у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
V
Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-439-16 /2013
04. октобар 2013. 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 8.
тачка 7. Одлуке о оснивању Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 19/2011 и 29/2011),Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 15. седници, одржаној дана 04. октобра 2013.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Годишњи
план рада Предшколске установе
„Младост“ Бачка Паланка за
радну 2013/2014. годину
I
Даје се сагласност на Годишњи
план рада Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2013/2014.
годину, који је донео Управни одбор
Предшколске установе „Младост“ Бачка
Паланка, на седници одржаној дана 16.
септембра 2013. године, уз прибављено
мишљење Савета родитеља под деловодним бројем 924/1 од 16. септембра 2013.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-60-7/2013. године
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 17. став 1. Закона
о предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 18/2010), члана 80. став 2. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ 24/2013 - пречишћен текст ),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 15. седници, одржаној дана 04. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Анекс
Предшколског програма
Предшколске установе „Младост“
Бачка Паланка за радну 2013/2014.
годину
I
Даје се сагласност на Анекс
Предшколског програма Предшколске
установе „Младост“ Бачка Паланка за
радну 2013/2014. годину, у делу који се
односи на планирана материјална средства за њихово остваривање у складу
са Одлуком о буџету Општине Бачка
Паланка за 2013. годину, а који је донео
Управни одбор Предшколске установе
„Младост“ Бачка Паланка, на седници
одржаној дана 16. септембра 2013. године, уз прибављено мишљење Савета родитеља под деловодним бројем 924/1 од
16. септембра 2013. године .
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

9 октобар 2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-60-8/2013. године
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 119/2012) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 15. седници, одржаној дана 04. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на
Финансијски план Радне заједнице
Јавног предузећа „Дирекција
за изградњу Општине Бачка
Паланка“ Бачка Паланка за 2013.
годину
I
Даје се сагласност на Финансијски
план Радне заједнице Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка“ Бачка Паланка за 2013. годину,
који је Надзорни одбор Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка“ донео на својој 2. седници,
одржаној дана 10. јула 2013. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

9 октобар 2013. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-24 /2013 године
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-25/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.
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Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50. 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 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 15. седници, одржаној дана 04. октобра 2013.
године, донела је следеће

На основу члана 50. 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 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 15. седници, одржаној дана 04. октобра 2013.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене
Финансијског плана ЈП СРЦ
„Тиквара“ Бачка Паланка за 2013.
годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
измене Програма пословања
Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка
за 2013. годину

I
Даје се сагласност на измене Финансијског плана ЈП СРЦ „Тиквара“ Бачка Паланка за 2013. годину, које је донео
Надзорни одбор на седници одржаној дана 04. септембра 2013. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

I
Даје се сагласност на измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка
за 2013. годину, који је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка на 5. седници, одржаној дана 09. септембра 2013.
године, број 01-450/5-2013.
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II

II

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-26/2013
04. октобра 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-27/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.
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Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50. 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 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 15. седници, одржаној дана 04. октобра 2013.
године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене
Финансијског плана Јавног
информативног предузећа „Радио
БАП“ Бачка Паланка за 2013.
годину
I
Даје се сагласност на измене Финансијског плана Јавног информативног
предузећа „Радио БАП“ Бачка Паланка
за 2013. годину, које је донео Надзорни
одбор Јавног информативног предузећа
„Радио БАП“ на 2. седници одржаној дана 12. септембра 2013. године.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 15. седници, одржаној дана 04. октобра 2013. године, донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на ребаланс
Финансијског плана и Плана рада
Установе: Културни центар Бачка
Паланка за 2013. годину
I

Даје се сагласност на ребаланс
Финансијског плана и Плана рада Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2013. годину, који је донео
Управни одбор Установе: Културни
центар Бачка Паланка на седници
одржаној дана 29. августа 2013. године, под бројем 183-4/2013.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 32/2013 - страна 709

II

II

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-28/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-29/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 15. седници, одржаној дана 04. октобра 2013. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама
Финансијског плана Установе
„Центар за социјални рад
Општине Бачка Паланка“ Бачка
Паланка за 2013. годину
I
Даје се сагласност на Одлуку о
изменама и допунама Финансијског плана Установе „Центар за социјални рад
Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка
за 2013. годину, коју је донео Управни одбор Установе „Центар за социјални рад
Општине Бачка Паланка“ на седници
одржаној дана 17. септембра 2013. године под бројем 031-4-51/2013.

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 119/2012), члана
29. став 1. алинеја 1 Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног информативног
предузећа „Радио БАП“ Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 7/2013, 16/2013 и 29/2013) и
члана 37. тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 15.. седници, одржаној
дана 04. октобра 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Статут
Јавног информативног предузећа
„Радио и телевизија Бачка
Паланка“ Бачка Паланка
I
Даје се сагласност на Статут Јавног информативног предузећа „Радио и
телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка, коју је донео Надзорни одбор Јавног
информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка,
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на својој 3. седници, одржаној дана 02.
октобра 2013. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-110-21/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

9 октобар 2013. године

II
У Комисију за спровођење референдума за увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице „Челарево“
Челарево, именују се председник, два
члана и њихови заменици, и то:
1. МИРОСЛАВ АРСЕНОВ, председник,
2. МИЛАНКА РУДИЋ,
председника,

заменик

3. ЈОВАНКА ВОЈНОВИЋ, члан,
4. БОГДАН ЗРИЛИЋ, заменик члана,
5. ИЛИЈА ВЕЛЕМИР, члан,
6. ЖИВКО ШЉИВАР, заменик члана.
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На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 48/1994 и 11/1998) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013- пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 15. седници, одржаној 04. октобра 2013. године, донела је

Р ЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
спровођење референдума за
увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице
„Челарево“ Челарево и именовању
њених чланова
I
Образује се Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса на територији Месне заједнице „Челарево“ Челарево.

III
Задатак Комисије је да спроведе
поступак изјашњавања грађана референдумом за увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице „Челарево“
Челарево у складу са Одлуком о расписивању референдума у Месној заједници
„Челарево“ Челарево, ради увођења самодоприноса.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 119-186/2013
04. октобар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

9 октобар 2013. године
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На основу члана 18. став 1. тачка
8. а у вези са чланом 65. став 2. и члана
66. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012) и члан 39. тачка 8. а у вези са
чланом 56. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног информативног предузећа
„Радио БАП“, („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 7/2013,16/2013 и
29/2013) Надзорни одбор Јавног информативног предузећа „Радио БАП“, Бачка
Паланка, на својој 3. седници од 02. октобра 2013. године, доноси:

СТАТУТ
Јавног информативног предузећа
„Радио и телевизија Бачка
Паланка“ Бачка Паланка
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом се уређују подаци о оснивачу, фирми, седишту, печату и
штамбиљу, одговорностима и обавезама,
заступању и представљању, планирању
рада и развоја, унутрашњој организацији
и делатности, имовини и начину распоређивања добити, саставу, избору, делокругу и одговорности органа, пословној тајни, статусној промени и промени
облика предузећа, заштити и унапређењу
животне средине, обезбеђењу општег
интереса, јавности у раду, општим актима предузећа и другим питањима која
су од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно информативно предузеће „Радио и телевизија
Бачка Паланка“ Бачка Паланка (у даљем
тексту: Јавно предузеће).
Јавно информативно предузеће
„Радио и телевизија Бачка Паланка“ Ба-
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чка Паланка je уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем број
БД 104383/2013 од 26. 09. 2013. године.
Члан 2.
Јавно информативно предузеће
„Радио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка се оснива ради обезбеђења
услова за обављање делатности информисања грађана на територији општине
Бачка Паланка. Јавно предузеће оснива
се и послује ради обезбеђивања услова
за обављање делатности јавног информисања од локалног значаја, на срспком
језику и језику словачке националне
мањине, који је у службеној употреби на
територији Општине Бачка Паланка.
Члан 3.
Права и обавезе Оснивача према
Јавном предузећу утврђена су Одлуком о
оснивању Јавног информативног предузећа и овим Статутом.
1. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 4.
Оснивач Јавног предузећа је:
Општина Бачка Паланка, улица
Краља Петра I број 16, матични број:
08070687
Права
оснивача
остварује
Скупштина општине Бачка Паланка.
2. ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И
ШТАМБИЉ
Члан 5.
Фирма Јавног предузећа гласи:
ЈАВНО ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА БАЧКА
ПАЛАНКА“ ,Бачка Паланка.
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Јавно предузеће послује под
скраћеним пословним именом, које гласи: ЈИП „Радио и телевизија БАП“ Бачка
Паланка.

9 октобар 2013. године

			

Члан 6.
Седиште јавног предузећа је у Бачкој Паланци, улица Жарка Зрењанина
број 74/4.
Члан 7.
Јавно предузеће има свој печат и
штамбиљ који користи у свом пословању
у преписци и у другим случајевима када
се појављује као субјект у правном промету.
Печат Јавног предузећа је округлог облика пречника 35 мм на коме је исписана фирма и седиште без означавања
назива улице и кућног броја. На горњем
ободу печата је исписано Јавно информативно предузеће, испод Радио и телевизија Бачка Паланка а испод Бачка Паланка, са исписаним текстом на српском
језику и ћириличним писмом, а у доњем
ободу је исписан истоветни текст на словачком језику и латиничним писмом.
Штамбиљ Јавног предузећа је правоугаоног облика ширине 20 мм, дужине
50 мм на коме је исписана фирма без означавања назива улица и кућног броја и
садржи следећи текст:
ЈИП „Радио и телевизија Бачка
Паланка“
Број: _________
Датум:_________год
БАЧКА ПАЛАНКА
Фирма Јавног предузећа на штамбиљу исписана је на српском језику ћириличним писмом.
Јавно предузеће има свој заштитни знак у облику лого-а.

Члан 8.
Одлуку о промени фирме, седишту, заштитном знаку, печату и штамбиљу доноси Надзорни одбор Јавног
предузећа уз сагласност Оснивача.
ОДГОВОРНОСТИ И ОБАВЕЗЕ
Члан 9.
Јавно предузеће је правно лице
које обавља делатност од општег интереса.
Јавно предузеће може поред делатности за чије је обављање основано
да обавља и друге делатности уз сагласност оснивача.
Члан 10.
Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења
и иступа у своје име и за свој рачун, и
одговара за обавезе целокупном својом
имовином (потпуна одговорност).
Организациони делови Јавног
предузећа немају овлашћења у правном
промету.

9 октобар 2013. године
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ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 11.
Јавно предузеће заступа и представља директор.
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средњорочном и дугорочном планирању
рада и развоја.
На планове рада и развоја из предходног става сагласност даје оснивач.
Члан 14.

Директор предузећа је овлашћен
да у оквиру делатности предузећа, предузеће заступа, представља, закључи
уговоре и да врши све правне радње неограничено.

Јавно предузеће планира свој развој и одлучује о доношењу аката планирања уз сагласност оснивача.

Директор предузећа је овлашћен
да у име предузећа у оквиру делатности
предузећа закључује уговоре у спољнотрговинском пословању неограничено.

1. дугорочне и средњорочне планове
рада и развоја и

Члан 12.
Директор, као заступник Јавног
предузећа може дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање одређених
врста уговора, као и за преузимање других правних радњи.
Директор Јавног предузећа може
генералним и специјалним пуномоћјем
пренети појединачна овлашћења за заступање на друге раднике или на лица
изван Јавног предузећа.
У случају одсутности директора
или његове спречености Јавно предузеће
заступа и представља радник кога директор, уз сагласност Надзорног одбора,
унапред за то овласти.
Јавно предузеће потписује директор, а у случају његове одсутности или
спречености, лице из предходног става
овог члана.
ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
Члан 13.
Основе
пословне
политике
утврђује Надзорни одбор јавног предузећа, које се заснивају на годишњем,

Јавно предузеће доноси нарочито
следеће планове:

2. годишње програме пословања
Планове рада и развоја доноси
Надзорни одбор на предлог директора.
На захтев надлежног органа
Општине Јавно предузеће, учествује у
припремању нацрта планова и програма
из надлежности Општине, а који су везани за делатност Јавног предузећа.
Члан 15.
Уколико по годишњем обрачуну
предузеће искаже губитак, Надзорни одбор у складу са важећим прописима доноси одлуку о покрићу губитка.
Члан 16.
Јавно предузеће кроз остваривање
плана дужно је да:
-- осигура трајно, несметано и редовно обављање делатности,
-- гарантује квалитет услуга,
-- утврђује организацију и начин
рада у циљу максималног задовољавања потреба потрошача тј.
корисника услуга,
-- сарађује са другим заинтересованим субјектима, ради ефикаснијег
обављања делатности и успеш-
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нијег извршавања обавеза према
потрошачима, односно корисницима услуга.
Члан 17.
Јавно предузеће поднеће планове и програме на давање сагласности
Скупштини општине за који је то Законом прописано или на захтев Скупштине
општине у складу са Законом, најкасније
до 01. децембра текуће године за наредну
годину.
Ако у току примене плана и програма на који је Скупштина општине дала
сагласност, наступе околности које онемогућавају њихово извршење, директор
Јавног предузећа ће поднети извештај о
узроцима који онемогућавају извршење
у предвиђеном обиму, односно вредности и предложиће промене које одговарају
новонасталим околностима о чему ће известити Скупштину општине.
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И
ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.
Организација рада и пословања
Јавног предузећа заснива се на рационалној подели рада, како у погледу организационих јединица, тако и послова и
радних задатака које обављају поједини
радници.
Члан 19.
Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља на начин да се обезбеде услови прописани Законом о информисању, другим
законима и подзаконским актима и то
преко организационих јединица.
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Члан 20.
Унутрашња организација и систематизација послова и радних задатака
у Јавном предузећу ближе се утврђује
општим актом
Члан 21.
Претежна делатност предузећа је:
60.10 Емитовање радио-програма
Обухвата:
-- Емитовање звучног сигнала преко
радио-станица и опреме за пренос
радио-програма широј јавности,
мрежи радио-станица и претплатницима
-- Активности радио мрежа, тј.
састављање и пренос радио–програма подружницама и претплатницима емитовањем преко радиоталаса, кабловске мреже или сателита.
-- Радио-емитовање преко интернета
(радио-станице на интернету)
-- Интегрисано емитовање података
и радио-програма
60.20 Производња и емитовање
телевизијског програма
-- Обухвата производњу комплетног
телевизијског програма једног
канала на бази купљених емисија (нпр. Филмови, документарне
емисије итд.)
-- Сопственог произведеног програма (нпр. локалне вести, репортажа
с лица места) или њихову комбинацију.
-- Комплетан телевизијски програм
може бити емитован од стране
производних јединица или произ-
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веден за пренос који обавља трећа
страна као што су кабловске мреже или провајдери програма сателитске телевизије.
-

-

-

Обухвата
израду
програма
који може бити општег типа
или специјализован (посебни
програми као што су вести,
спортски програм, образовни
програм и програми за младе)
Обухваћене су активности које
се односе на израду програма
који се доставља корисницима
бесплатно и програма за који се
плаћа претплата.Укључена је и
израда програма за видео канале
по захтеву.
Укључује и емитовање података
интегрисано с телевизијским
емитовањем.

Поред претежне делатности Јавно
предузеће обавља и следеће делатности:
47.91 Трговина на мало посредством поште или преко интернета
ка

49.3 Остали копнени превоз путни58 Издавачке делатности

58.1 Издавање књига, часописа и
друге издавачке делатности
58.11 Издавање књига
58.19 Остала издавачка делатност
59.20 Снимање и издавање звучних записа и музике
61 Телекомуникације
61.1 Кабловске телекомуникације
ције

61.10 Кабловске телекомуника61.2 Бежичне телекомуникације
61.20 Бежичне телекомуникације
61.3 Сателитске телекомуникације

ције

Број 32/2013 - страна 715

61.30 Сателитске телекомуника-

61.9 Остале телекомуникационе
делатности
61.90 Остале телекомуникационе
делатности
73.1 Рекламирање
ција

73.11 Делатност рекламних аген73.12 Медијско представљање

73.2 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
73.20 Истраживање тржишта
испитивање јавног мњења

и

90.0 Стваралачке, уметничке и забавне делатности
90.01 Извођачка уметност
90.02 Друге уметничке делатности
у оквиру извођачке уметности
90.03 Уметничко стваралаштво
90.04 Рад уметничких установа
Јавно предузеће може без уписа у
регистар да врши и друге делатности које
служе обављању претежне делатности,
уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз
предходну сагласност оснивача, у складу
са законом.
ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
И НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА
ДОБИТИ
Члан 22.
Основни капитал Јавног предузећа утврђен је Одлуком о оснивању.
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Члан 23.
Имовину Јавног предузећа чине
право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и
хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину
Јавног предузећа укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини
Општине Бачка Паланка.
Јавно предузеће може користити средства у јавној својини и другим
облицима својине у складу са законом,
одлуком оснивача и посебним уговором
којим се регулишу међусобни односи,
права и обавезе Јавног предузећа са једне
и Општине Бачка Паланка, као оснивача
са друге стране.
Члан 24.
Капитал у Јавном предузећу уписује се у регистар.
Члан 25.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа одлучује
Општина као оснивач у складу са Законом.
Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини које
нису пренете у капитал Јавног предузећа, врши се под условима, на начин и
по поступку прописаним законом којим
се уређује јавна својина.
Члан 26.
Јавно предузеће, у обављању
својих делатности, стиче и прибавља
средства из следећих извора:
-- продајом производа и услуга,
-- из кредита,
-

из донација и поклона,
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-- из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета Аутономне
Покрајине и из осталих извора, у
складу са законом.
Расподела добити и начин покрића
губитка
Члан 27.
Одлуку о начину покрића губитка
доноси Надзорни одбор Јавног предузећа
уз сагласност оснивача.
Члан 28.
Јавно предузеће остварује приходе и стиче добит продајом производа и
вршењем услуга на тржишту.
Добит се утврђује периодичним
обрачуном и годишњим рачуном у складу са законом и Правилником о рачуноводству о утврђивању и расподели добити коју доноси Надзорни одбор на предлог директора.
Члан 29.
Добит Јавног предузећа, утврђена
у складу са законом, првенствено се расподељује за покриће губитака из ранијих
година, финансирање развоја Јавног предузећа, или за друге намене, у складу са
законом, актима оснивача и Одлуком о
оснивању Јавног предузећа.
Оснивачу Јавног предузећа, уколико су претходно у потпуности покривени губици у пословању из ранијих година, може се пренети највише 10٪ укупно остварене добити Јавног предузећа,
док је преостали део средстава од добити
пре свега намењен за развој основних делатности.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор Јавног предузећа уз
сагласност оснивача.
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Органи Јавног предузећа
Члан 30.
Управљање у Јавном предузећу је
организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1. Надзорни одбор
2. Директор
САСТАВ, ИЗБОР, ОПОЗИВ И
ДЕЛОКРУГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 31.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина
општине, на период од четири године,
под условима,на начин и по поступку
утврђеним законом.
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-- да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративних управљања;
-- 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.
Члан 33.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.
Председник и чланови Надзорног
одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог
свих запослених у Јавном предузећу.

-- надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања,

Члан 32.

-- оснивач не прихвати финансијски
извештај Јавног предузећа,

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
-- да је пунолетно и пословно способно;
-- да има стечено високо образовање трећег или другог степена,
односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године;
-- да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од
општег интереса за чије обављање
је основано Јавно предузеће;
-- најмање три године искуства на
руководећем положају;

-- пропусте да предузму неопходне
мере пред надлежним органима у
случају постојања сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем и на други начин .
Председник и чланови Надзорног
одбора могу се разрешити пре истека
периода на који су именовани, уколико
предузеће не испуни годишњи програм
пословања или не оствари кључне показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног
одбора којима је престао мандат, дужни
су да врше своје дужности до именовања
новог Надзорног одбора, односно имено-
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вања новог председника или члана Надзорног одбора.
Члан 34.
Надзорни одбор:
1. утврђује пословну стратегију и
пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
2. усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3. доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
4. надзире рад директора;
5. врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
6. успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
7. утврђује финансијске извештаје
предузећа и доставља их оснивачу
ради давања сагласности;
8. доноси статут уз сагласност оснивача,
9. одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
10. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
11. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у
складу са законом, статутом и одлуком оснивача;
12. закључује уговоре о раду на
одређено време са директором
предузећа;
13. врши друге послове у складу са
овим законом, статутом и пропи-
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сима којима се утврђује правни
положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети
право одлучивања о питањима из своје
надлежности на директора или друго лице у предузећу.
Члан 35.
Председник и чланови Надзорног
одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. Овог
члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализације програма
пословања Јавног предузећа, из средстава Јавног предузећа.
10. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И
ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА
Члан 36.
Директор одговара за резултате
пословања и за законитост рада Јавног
предузећа.
Члан 37.
Директор у складу са законом
одговара материјално за штету нанету
Јавном предузећу доношењем и извршавањем одлука за које је овлашћен, а са
којим је нанео штету Јавном предузећу.
Члан 38.
Директора Јавног предузећа именује Скупштина општине на период од
четири године, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
За директора Јавног предузећа може бити именовано лице које поред прописаних Законом о раду услова, испуњава и следеће посебне услове:
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-- да има вишу или високу стручну
спрему,
-- да има три године радног искуства
на руководећим пословима,
-- да има радно искуство из оквира
делатности предузећа минимално
две године
Учесници конкурса за именовање
директора Јавног предузећа дужни су да
уз пријаву на конкурс поднесу програм
који намеравају да остваре у циљу развоја јавног предузећа и повећања добити.
Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.
Члан 39.
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Члан 41.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.
Члан 42.
Предлог за разрешење директора
може поднети Надзорни одбор предузећа.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним
разлозима због којих се предлаже разрешење.
Члан 43.

1. представља и заступа предузеће;

Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.

2. организује и руководи процесом
рада;

Члан 44.

Директор Јавног предузећа:

3. води пословање предузећа;
4. одговара за законитост рада предузећа;
5. предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6. предлаже финансијске извештаје;

Уколико против директора ступи
на снагу оптужница за кривична дела
против привреде, правног саобраћаја или
службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак
правоснажно не оконча.

7. извршава одлуке Надзорног одбора;

Члан 45.

8. врши друге послове одређене законом и статутом предузећа.

Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим
случајевима:

Члан 40.
Директор има право на зараду, а
може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним резултатима.
Одлука о исплати стимулације доноси се у складу са Одлуком о оснивању
Јавног предузећа, из средстава Јавног
предузећа.

1. уколико директору престане мандат због истека периода на који је
именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре
истека мандата;
2. уколико буде донето решење о
суспензији директора;
3. у случају смрти или губитка пословне способности директора.
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За именовање вршиоца дужности
директора важе исти услови као и за именовање директора.

зорни одбор Јавног предузећа уз сагласност Оснивача.

Вршилац дужности може бити
именован на период који није дужи од
шест месеци.

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети
одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест
месеци.
11. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 46.
Чланови Надзорног одбора, директор, као и запослени у Јавном предузећу
обавезни су да податке који представљају
пословну тајну чувају за време трајања
њихове функције односно радног односа,
као и две године после престанка функције, односно радног односа.
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И
ПРОМЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 47.
Одлуке о статусној промени Јавног
предузећа доноси Надзорни одбор Јавног
предузећа уз сагласност Оснивача.
О предложеној статусној промени
Јавног предузећа Надзорни одбор прибавља мишљење запослених.
Члан 48.
Јавно предузеће може променити
облик организованости у други ако испуњава услове за оснивање тог облика
организованости утврђен законом.
Одлуку о промени облика организованости Јавног предузећа доноси Над-

Члан 49.
Радници у Јавном предузећу и
његови органи дужни су да организују
обављање делатности на начин којим
се осигурава безбедност у раду као и да
спроводе потребне мере заштите на раду
и заштите радне средине.
Члан 50.
Јавно предузеће је дужно да у обављању делатност чува вредности природе и обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење човекове средине и да
спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом
створене вредности човекове средине.
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ
ИНТЕРЕСА
Члан 51.
Ради обезбеђења општег интереса
у делатности за коју је Јавно предузеће
основано, Скупштина општине даје сагласност на:
-- статут Јавног предузећа;
-- давање гаранција, авала, јемства,
залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
-- располагање
(прибављање
и
отуђење) средствима у јавној
својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, веће вредности,
а која су у непосредној функцији
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обављања делатности од општег
интереса;
-- улагања капитала;
-- статусне промене;
-- акт о процени вредности капитала
и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку
о својинској трансформацији и
-- друге одлуке којима се уређује
обављање делатности од општег
интереса у складу са законом и
Одлуком о оснивању.
ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 52.
Јавност у раду Јавног предузећа
обезбеђује се редовним обавештавањем
јавности о програму рада предузећа и
реализацији програма, о годишњим финансијским извештајима, о саставу Надзорног одбора, о именима директора, о
организационој структури предузећа, као
и о начину комуникације са јавношћу.
Јавно предузеће ће информације
и обавештења из претходног става, учинити доступне јавности и преко своје интернет странице.
ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 53.
Статут је основни општи акт Јавног предузећа.Други општи акти Јавног
предузећа морају бити у складу са овим
Статутом.Овај Статут доноси Надзорни
одбор јавног предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 54.
Друге опште акте, правилнике и
одлуке којима се на општи начин уређују
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одређена питања доноси Надзорни одбор
односно директор Јавног предузећа.
Члан 55.
Појединачни акти које доноси директор предузећа морају бити у складу
са одговарајућим општим актима Јавног
предузећа.
Члан 56.
Општи акти ступају на снагу осмог
дана по објављивању на огласним таблама Јавног предузећа.			
Члан 57.
Поступак који важи за доношење
Статута и других општих аката важи и
приликом доношења и њихових измена
и допуна.
Члан 58.
Општим актима јавног предузећа
уређују се питања за која су законом
и другим прописима и овим Статутом
утврђена овлашћења односно обавеза Јавног предузећа за њихово уређење.
Члан 59.
Директор мора обезбедити да сви
општи акти буду доступни сваком раднику.
17. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 60.
Јавно предузеће ће своју организацију и општа акта ускладити са одредбама овог Статута најкасније у року од
тридесет дана од почетка примене.
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Члан 61.
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Управни одбор и директор Јавног
И С П Р А В К А
предузећа обављаће своје послове и функцију до избора органа Јавног предузећа
на начин и по поступку прописаним овим
У «Службеном листу Општине
Статутом.
Бачка Паланка» број 17/2013, врши се
исправка грешке у преамбули Решења о
Члан 62.
давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Комуналпројкет“ Бачка
Тумачење одредаба овог Статута Паланка“, број: II-110-7/2013 од 23. маја
даје Надзорни одбор Јавног предузећа.
2013. године, тако да се речи: „ на својој
23. седници“ замењују речима „ на својој
Члан 63.
11. седници“.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавног предузећа који је донет на седници Управног
одбора 06.03.2013. године.
Члан 64.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласним таблама Јавног предузећа, а након добијања сагласности од стране Оснивача.
Председник
Надзорног одбора,
Слободан Шкорић,с.р.
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И С П Р А В К А
У «Службеном листу Општине
Бачка Паланка» број 16/2013, врши се
исправка грешке у називу Решења о констатовању престанка мандата председнику
и члановима Управног одбора и Надзорног
одбора Јавног информативног предузећа
„Радио БАП“ У Бачкој Паланци, број: II119-70/2013 од 23. маја 2013. године, тако
да се бришу речи: „Управног одбора“.
Уредништво

Уредништво
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