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О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А

98

На основу члана 32. и 50. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/07), 
члана 37, 62 и 68. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 24/2013- пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 20. седници, одржаној  
дана 20. маја 2014. године, донела је

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

Бачка Паланка 

I 

Констатује се да ЈОВАНУ ПАН-
ТЕЛИЋУ, дипломираном економисти из 
Бачке Паланке, престаје функција члана 
Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка, због подношења оставке. 

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-67/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
 Мита Лачански,с.р.

99

На основу члана 32. и 45. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/07), 
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 20. седници, одржаној  20. 
маја 2014. године, тајним гласањем, доне-
ла је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору члана Општинског већа 

 Општине Бачка Паланка 

I 

ИВАН ПЕТРОВИЋ, економи-
ста из Бачке Паланке, бира се за члана 
Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка.

Мандат члана Општинског већа 
Општине Бачка Паланка из става 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 "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-68/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

100

На основу члана 96. и 97. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник 
Републике Србије", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС), члана 11. Одлуке о 
грађевинском земљишту ("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр. 5/2010, 19/2010, 
28/2010, 23/2011 и 32/2013) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" 24/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 20. седници, одржаној 20. маја 2014. године, доноси

П Р О Г Р А М 
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у 

Општини Бачка Паланка за 2014.годину 

Члан 1.

Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" бр.16/2011 и бр. 22/2012) - локалитет блок 104, КО Бачка 
Паланка-град.

број листа непокретности
(поседовни лист или извод из 

земљишних књига)

број 
парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

3845 7306/1 3065 уређено радна 
површина

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује непосредном погодбом 
у складу са Законом о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије", 
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 
УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС) и Одлуком о грађевинском земљишту ( 
"Службени лист Општине Бачка Паланка" 5/2010, 19/2010, 28/2010, 23/2011 и 32/2013) у 
поступку легализације изграђених објеката.
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Члан 2.

Назив планског документа: План генералне регулације Обровац ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" бр.21/2010) - локалитет блок 12, КО Обровац.

број листа непокретности
(поседовни лист или извод из 

земљишних књига)

број 
парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

128 345 19919 неуређено ретензија

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се даје у закуп на период до 40 година.

Члан 3.

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Челарево ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" бр.15/2007) - локалитет блок 20, КО Челарево.

број листа непокретности
(поседовни лист или извод из 

земљишних књига)

број 
парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

2880 2818/18 371 неуређено радна зона
2880 2818/19 1729 неуређено радна зона

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује ради изградње објеката 
утврђених планским документом.

Члан 4.

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Пивнице ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" бр.36/2012) - локалитет блок 13, КО Пивнице.

број листа непокретности
(поседовни лист или извод из 

земљишних књига)

број 
парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта

намена 
парцеле

3898 1908 6045 неуређено ретензија
Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се даје у закуп на период до 40 година.

Члан 5.

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем или при-
купљањем понуда јавним огласом ради изградње као и цена земљишта које се отуђује 
непосредном погодбом у складу са Законом утрврђује се у висини тржишне вредности 
грађевинске парцеле увећане за износ средстава уложених у припрему земљишта.

Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује организација овлашћена за 
процену непокретности за сваку грађевинску парцелу која се отуђује, односно даје у 
закуп.

Почетни износ закупнине одређује се као 1,5 % почетне вредности за отуђење 
грађевинског земљишта за сваку годину трајања закупа.
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Највећа цена или највиши износ 
закупнине за грaђевинско земљиште не 
може се накнадно умањивати.

Члан 6.

По захтеву заинтересованог лица, 
уколико су испуњени услови прописа-
ни Законом о планирању и изградњи 
и Одлуком о грађевинском земљишту, 
грађевинско земљиште у јавној својини 
Општине Бачка Паланка, отуђује се пу-
тем непосредне погодбе у случајевима 
прописаним чланом 96. став 9. Закона.

Члан 7. 

Овај Програм ступа на снагу да-
ном доношења, а биће објављен у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
БРОЈ:II-463-37/2014                      
20. мај 2014. године   
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

101

На основу члана 27. став 10. За-
кона о јавној својини („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 72/2011 и 
88/2013) и члана 37. тачка 22-32. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
24/2013 – пречишћен текст) Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 20. се-
дници, одржаној дана 20. маја 2014. годи-
не, донела је 

О Д Л У К У 
о прибављању и располагању 

стварима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се посту-
пак прибављања ствари у јавну своји-
ну Општине Бачка Паланка (у даљем 
тексту: јавна својина Општине), као и 
располагање стварима у јавној својини 
Општине.

Ствари у јавној својини Општине 
чине покретне и непокретне ствари, као 
и друга имовинска права, у складу са за-
коном. 

Члан 2.

Непокретности на које се односе 
одредбе ове Одлуке су: 

 - службене зраде и послов-
не просторије (зграде, дело-
ви зграда и просторије које 
су изграђене у јавној својини 
Општине, купљене и на дру-
ги начин прибављене у јавну 
својину Општине),

 - стамбене зграде, станови, га-
раже и пословни простор у 
стамбеним зградама, који су 
изградњом, куповином или 
на други начин прибављени у 
јавну својину Општине.

Члан 3.

Под прибављањем ствари у јавну 
својину Општине, у смислу ове Одлу-
ке, подразумева се прибављање ствари 
по тржишној вредности, као и размена, 
изградња и прибављање непокретности 
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бестеретним правним послом (наслеђе, 
поклон или једнострана изјава воље).

Право коришћења ствари у јавној 
својини Општине, у смислу ове Одлу-
ке, обухвата право држања ствари, ко-
ришћења исте у складу са природом и 
наменом ствари, давање у закуп и упра-
вљање истом. 

Под управљањем стварима у јав-
ној својини Општине, у смислу ове Од-
луке подразумева се одржавање, обна-
вљање, унапређивање истих, као и из-
вршавање законских и других обавеза у 
вези са тим стварима. 

Под располагањем стварима у јав-
ној својини Општине, у смислу ове Од-
луке, подразумева се: 

1. давање ствари на коришћење;

2. давање ствари у закуп;

3. пренос права јавне својине на 
другог носиоца јавне својине, 
са накнадом или без накнаде, 
укључујући и размену;

4. отуђење ствари;

5. заснивање хипотеке на не-
покретностима;

6. улагање у капитал;

7. залагање покретне ствари. 

Под отуђењем непокретности, 
подразумева се и одлучивање о расходо-
вању и рушењу објекта, осим у случају 
када рушење наложи надлежни орган 
због тога што објекат склон паду угро-
жава безбедност, односно када надлежни 
орган наложи рушење објекта изграђе-
ног супротно прописима о планирању и 
изградњи. 

Располагање непокретностима из 
члана 2. ове Одлуке врши се у складу са 
Законом о јавној својини (у даљем текс-
ту: Закон), као и подзаконским актима 
донетим на основу овог Закона. 

Члан 4.

Носиоци права коришћења не-
покретности у јавној својини Општине 
су: јавна предузећа, месне заједнице, ус-
танове, друштва капитала, као и други 
органи и организације чији је оснивач 
Општина Бачка Паланка, а који се сма-
трају корисницима непокретности у јав-
ној својини Општине, у смислу Закона.

Члан 5.

Прибављање непокретности у 
јавну својину Општине, односно отуђење 
непокретности из јавне својине, врши се 
у поступку јавног надметања или при-
купљања писмених понуда, а изузетно 
непосредном погодбом, као и продајом 
испод тржишне цене, односно без нак-
наде, под условима утврђеним Законом 
и Уредбом о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јав-
ној својини и поступцима јавног надме-
тања и прикупљања писмених понуда (у 
даљем тексту: Уредба). 

Почетна цена прибављања, од-
носно отуђења непокретности у јавној 
својини Општине, утврђује се у виси-
ни процењене тржишне вредности не-
покретности од стране надлежног порес-
ког органа или другог надлежног органа. 

Члан 6.

Припрему нацрта аката, нацрта 
уговора као и обављање стручних посло-
ва неопходних за спровођење ове Одлуке 
обавља Одељење за привреду Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка – 
Служба за имовинско-правне и стамбене 
послове (у даљем тексту: Служба).
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II ПРИБАВЉАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ И 
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 
И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ 
ПОНУДА

Члан 7.

Одлуку о прибављању непокрет-
ности у јавну својину Општине, односно 
о отуђењу непокретности из јавне своји-
не Општине доноси Скупштина општи-
не Бачка Паланка. 

Нацрт Одлуке израђује Служ-
ба, на основу иницијативе Председника 
општине. 

Предлог одлуке из става 1. овог 
члана, са елементима огласа за јавно 
надметање или прикупљање писмених 
понуда утврђује Општинско веће. 

Члан 8.

Скупштина општине Бачка Па-
ланка ће формирати Комисију за приба-
вљање и располагање непокретностима 
у јавној својини Општине Бачка Палан-
ка (у даљем тексту: Комисија), која ће 
објавити оглас за спровођење поступка 
јавног надметања или прикупљања пис-
мених понуда за прибављање, односно 
отуђење непокретности из јавне својине 
Општине. 

Комисија се именује на период 
од четири године, има пет чланова и то: 
председника и четири члана. 

Текст огласа за јавно надметање 
или прикупљање писмених понуда из-
рађује Служба. 

Члан 9.

Оглас за јавно надметање, од-
носно прикупљање писмених понуда 
за прибављање непокретности у јавну 
својину Општине садржи: 

 - назив органа за чије се потре-
бе непокретност прибавља у 
јавну својину Општине (назив 
купца);

 - ближе податке о начину при-
бављања непокретности у 
јавну својину Општине (јавно 
надметање или прикупљање 
писмених понуда);

 - карактеристике непокретнос-
ти која се прибавља у јавну 
својину Општине; 

 - ближе услове за прибављање 
непокретности у јавну своји-
ну Општине (у погледу рокова 
плаћања, дана увођења у посед 
и сл.);

 - обавезу подносиоца пријаве за 
учествовање у поступку јавног 
надметања (у даљем тексту: 
пријава), односно понуде за 
учествовање у поступку при-
купљања писмених понуда (у 
даљем тексту: понуда), да уз 
пријаву, односно понуду, дос-
тави оригинал листа непокрет-
ности, издатог од стране на-
длежног органа;

 - обавезу власника непокретнос-
ти која се нуди да достави изја-
ву, оверену пред надлежним 
судом, да на истој не постоје 
права трећих лица, да није 
оптерећена теретима, да није 
под спором, нити под забраном 
располагања, да није пред-
мет теретног или бестеретног 
правног посла, нити уговора 
о доживотном издржавању и 
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да не постоје друге сметње за 
пренос права својине, као и 
изјаву да, уколико се утврди да 
на непокретности која се нуди 
постоји било какав терет, про-
давац се обавезује да га откло-
ни о свом трошку, односно да 
купцу пружи заштиту од евик-
ције и сноси сву одговорност за 
евентуалне правне недостатке; 

 - обавезу подносиоца пријаве, 
односно понуде, да уз пријаву, 
односно понуду, достави доказ 
да су измирени сви трошко-
ви коришћења непокретности 
која се нуди (утрошена елек-
трична енергија, комуналије, 
порез на имовину и друго); 

 - критеријум за избор најповољ-
нијег понуђача; обавезан садр-
жај пријаве, односно понуде и 
исправе које је потребно дос-
тавити уз пријаву, односно 
понуду: подаци о подносиоцу 
пријаве (за физичка лица: име 
и презиме, адреса, број личне 
карте, једниствени матични 
број грађана; за предузетника: 
извод из регистра надлежног 
органа, име и презиме, адреса, 
број личне карте, једниствени 
матични број грађана, назив 
радње, матични број и потврда 
о пореском идентификационом 
броју; за правна лица: назив и 
седиште, извод из регистра 
надлежног органа и потврда о 
пореском идентификационом 
броју), као и специјално и суд-
ски оверено пуномоћје за за-
ступање уколико подносиоца 
пријаве, односно понуде засту-
па пуномоћник;

 - адресу за достављање пријаве, 
односно понуде; 

 - рок за подношење пријаве, од-
носно понуде; 

 - место и време одржавања 
јавног надметања, односно от-
варања понуда; 

 - обавештење да подносиоци 
неблаговремене, односно не-
потпуне пријаве, односно по-
нуде неће моћи да учествују 
у поступку јавног надметања, 
односно прикупљања писме-
них понуда, те да ће исте бити 
одбачене;

 - друге елементе битне за пред-
мет привбављања непокрет-
ности.

Члан 10. 

Оглас за јавно надметање, од-
носно прикупљање писмених понуда за 
отуђење непокретности из јавне својине 
општине садржи: 

 - назив органа и корисника не-
покретности која се отуђује из 
јавне својине Општине (назив 
продавца);

 - ближе податке о начину 
отуђења непокретности из 
јавне својине Општине (јавно 
надметање или прикупљање 
писмених понуда);

 - опис непокретности која 
се отуђује из јавне својине 
Општине;

 - почетну цену по којој се не-
покретност отуђује из јавне 
својине Општине; 

 - рокове плаћања; 

 - критеријуме за избор најпо-
вољнијег понуђача;

 - висину и начин полагања депо-
зита; 
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 - рок за повраћај депозита учес-
ницима који нису успели на 
јавном надметању, односно у 
поступку прикупљања писме-
них понуда;

 - обавезан садржај пријаве, од-
носно понуде и исправе које је 
потребно доставити уз прија-
ву, односно понуду: подаци о 
подносиоцу пријаве (за физич-
ка лица: име и презиме, адреса, 
број личне карте, једниствени 
матични број грађана; за пре-
дузетника: извод из регистра 
надлежног органа, име и пре-
зиме, адреса, број личне кар-
те, једниствени матични број 
грађана, назив радње, матич-
ни број и потврда о пореском 
идентификационом броју; за 
правна лица: назив и седиште, 
извод из регистра надлежног 
органа и потврда о пореском 
идентификационом броју), као 
и специјално и судски ове-
рено пуномоћје за заступање 
уколико подносиоца пријаве, 
односно понуде заступа пуно-
моћник;

 - адресу за достављање пријаве, 
односно понуде;

 - место и време увида у доку-
ментацију (акти о власништву 
и измиреним трошковима ко-
ришћења непокретности) у 
вези са непокретности која 
се отуђује из јавне својине 
Општине;

 - рок за подношење пријаве, од-
носно понуде;

 - место и време одржавања 
јавног надметања, односно от-
варања писмених понуда;

 - обавештење да подносиоци 
неблаговремене, односно не-

потпуне пријаве, односно по-
нуде неће моћи да учествују 
у поступку јавног надметања, 
односно прикупљања писме-
них понуда, те да ће исте бити 
одбачене;

 - друге елементе битне за пред-
мет отуђења непокретности.

У поступку прикупљања писме-
них понуда, у пријави се обавезно наво-
ди износ који се нуди за предметну не-
покретност. 

Члан 11. 

Поступак јавног надметања, од-
носно прикупљања писмених понуда ради 
прибављања, односно отуђења непокрет-
ности у јавној својине Општине, спроводи 
Комисија из члана 8. ове Одлуке. 

О току поступка јавног надме-
тања, односно отварања приспелих по-
нуда Комисија води записник. 

Записник из претходног става 
овог члана, са предлогом за избор најпо-
вољнијег понуђача Комисија доставља 
Служби, која израђује нацрт решења о 
избору најповољнијег понуђача. 

Члан 12. 

Решење о избору најповољнијег 
понуђача, након спроведеног поступка 
јавног надметања или прикупљања пис-
мених понуда за прибављање, односно 
отуђење непокретности из јавне својине 
Општине, доноси Скупштина општине 
Бачка Паланка на предлог Општинског 
већа. 

Решење Скупштине општине Ба-
чка Паланка је коначно. 

Члан 13.

Уговор о прибављању непокрет-
ности у јавну својину Општине, односно 
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отуђењу непокретности из јавне својине, 
закључује Председник општине, на осно-
ву правоснажног решења из члана 12. ове 
Одлуке, а након прибављеног  мишљења 
Општинског јавног правобраниоца. 

Нацрт уговора из става 1. овог 
члана, израђује Служба.

Примерак закљученог уговора из 
става 1. овог члана, доставља се Општин-
ском јавном правобраниоцу, у року од 15 
дана од дана закључења уговора, ради 
спровођења поступка укњижбе права 
својине. 

Примерак закљученог уговора из 
става 1. овог члана доставља се Одељењу 
за привреду Општинске управе Општи-
не Бачка Паланка, као надлежном орга-
ну, ради увођења непокретности у еви-
денцију непокретности у јавној својини 
Општине Бачка Паланка, сходно одред-
бама Закона. 

III ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 14. 

Прибављање непокретности у 
јавну својину Општине и отуђење не-
покретности из јавне својине Општине 
путем непосредне погодбе, као и отуђење 
непокретности из јавне својине Општине 
испод тржишне цене, односно без накна-
де, врши се у случајевима и под услови-
ма предвиђеним Законом и Уредбом.

Непокретности се могу прибави-
ти у јавну својину Општине непосред-
ном погодбом, али не изнад, од стране 
надлежног пореског органа процењене 
тржишне вредности непокретности, ако 
у конкретном случају то представља је-
дино могуће решење, под којим се под-
разумева: 

1. случај када непокретност која 
се прибавља у јавну својину 
Општине по својим каракте-
ристикама једина одговара 
потребама Општине (власни-
ка, корисника, односно носи-
оца права коришћења), с тим 
да предлог акта, односно акт о 
оваквом располагању садржи 
образложење разлога оправ-
даности и целисходности при-
бављања са аспекта остварења 
интереса Општине и разлоге 
због којих се прибављање не 
би могло реализовати јавним 
надметањем, односно при-
купљањем писмених понуда; 

2. случај када се ради о међу-
собном располагању између 
Општине и других носилаца 
права јавне својине; 

3. случај прибављања непокрет-
ности у јавну својину Општи-
не путем размене, ако је та раз-
мена у интересу Општине, уз 
испуњење свих услова из чла-
на 30. Закона, односно услова 
из члана 4. Уредбе;

Непокретности у јавној својини 
Општине могу се отуђити из јавне своји-
не Општине непосредном погодбом, 
али не испод, од стране надлежног ор-
гана процењене тржишне вредности не-
покретности, ако у конкретном случају 
то представља једино могуће решење, уз 
посебно образложење разлога оправда-
ности и целисходности отуђења и разло-
га због којих се отуђење не би могло ре-
ализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писмених понуда. 

Непокретности се могу отуђити из 
јавне својине Општине и испод тржишне 
цене, односно без накнаде, у складу са 
чланом 5. Уредбе.
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Члан 15.

Одлуку о прибављању, односно о 
отуђењу непокретности из јавне својине 
Општине непосредном погодбом, доноси 
Скупштина општине Бачка Паланка.

Одлука из става 1. овог члана, 
сходно Уредби, мора да садржи образло-
жење разлога који оправдавају сваки од 
наведених начина располагања непокрет-
ностима у јавној својини Општине.

Предлог одлуке о прибављању не-
покретности у јавну својину Општине, 
односно отуђењу непокретности из јавне 
својине Општине путем непосредне по-
годбе, утврђује Општинско веће, а нацрт 
одлуке израђује Служба, на иницијативу 
Председника општине.

Након доношења одлуке из става 
1. овог члана, Комисија за прибављање 
и располагање непокретностима у јавној 
својини Општине Бачка Паланка спрово-
ди поступак непосредне погодбе.

Након спровођења поступка, Ко-
мисија доставља записник Служби, која 
припрема нацрт решења.

Решење, по предлогу Општинског 
већа, доноси Скупштина општине.

Решење из става 6. овог члана је 
коначно.

Уговор о прибављању непокрет-
ности у јавну својину Општине, односно 
отуђењу непокретности из јавне своји-
не Општине путем непосредне погодбе, 
закључује Председник општине, на ос-
нову правоснажног решења, а након при-
бављеног мишљења Општинског јавног 
правобраниоца.

На поступак отуђења непокрет-
ности у јавној својини Општине испод 
тржишне цене, односно без накнаде, 
примењиваће се одредбе овог члана.

Члан 16.

Одредбе члана 13. ове Одлуке, 
којима се утврђује обавеза прибављања 
мишљења Општинског јавног правобра-
ниоца пре закључивања уговора, као и 
обавеза достављања закљученог угово-
ра, сходно се примењују и у случајевима 
прибављања и отуђења непокретности у 
јавној својини Општине непосредном по-
годбом и отуђењем испод тржишне цене, 
односно без накнаде.

IV ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ 
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

Члан 17.

Поступак прибављања покретних 
ствари у јавну својину Општине, 
односно отуђење покретних ствари из 
јавне својине Општине, врши се у складу 
са Законом о јавним набавкама, Законом 
о јавној својини и подзаконским актима. 

V НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ 
У ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ 
НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА 
ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

Члан 18.

Оглас за јавно надметање, односно 
за достављање писмених понуда, који је 
предмет ове Одлуке, објављује се у сред-
ствима јавног информисања (локланим 
недељним новинама, односно дневним 
листовима који се дистрибуирају на те-
риторији целе Републике Србије, елек-
тронским путем и друго).

Члан 19.

Рок за подношење пријава за јав-
но надметање, односно достављање пис-
мених понуда не може бити краћи од 30 
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дана од дана јавног оглашавања у штам-
паним медијима. 

Пријава, односно понуда, подно-
си се Комисији у затвореној коверти, са 
јасном назнаком на коју се напокретност 
односи.

На полеђини коверте наводи се 
назив подносиоца пријаве, односно по-
нуде, са адресом и контакт телефоном. 

Пријава, односно понуда, поднета 
у отвореној коверти или без јасне назна-
ке на коју се непокретност односи, сма-
траће се неуредном, односно непотпу-
ном и као таква ће бити одбачена. 

Неблаговремене или непотпуне 
пријаве, односно понуде, се одбацују, а 
подносиоци истих не могу учествовати у 
поступку јавног надметања, односно от-
варања понуда. 

Пријава, односно понуда, је небла-
говремена ако је поднета по истеку рока 
означеног у огласу. 

Пријава, односно понуда, се сма-
тра непотпуном ако нема прописану оба-
везну садржину, ако нису приложене све 
тражене исправе, односно ако не садржи 
све податке и доказе предвиђене огласом 
или су подаци дати супротно огласу. 

Члан 20.

Поступак јавног надметања по-
чиње тако што Комисија прво проверава 
идентитет подносилаца уредних прија-
ва, односно понуда, или њихових овла-
шћених заступника, утврђује ко је све 
од подносилаца пријава, односно пону-
да, стекао статус учесника, те утврђује 
листу учесника јавног надметања, од-
носно отварања понуда. 

Председник Комисије објављује 
почетак јавног надметања и наводи не-
покретност која је предмет јавног надме-
тања, почетни износ, као и лицитациони 
корак. 

Потом, председник Комисије пита 
да ли има заинтересованих учесника за 
непокретност која је предмет јавног над-
метања и ко нуди почетни износ. 

Председник Комисије пита учес-
нике јавног надметања да ли неко нуди 
већи износ. Поступак се понавља све 
док има учесника јавног надметања који 
нуде већи износ. 

Када на трећи позив председника 
Комисије нико од присутних учесника 
не понуди већи износ од последње дате 
понуде, Комисија записнички конста-
тује која је најповољнија понуда и пред-
седник Комисије потом објављује да је 
надметање за предметну непокретност 
завршено. 

Председник Комисије ће објави-
ти да је јавно надметање завршено за 
предметну непокретност и када, после 
његовог трећег позива на надметање, 
нико од присутних учесника не понуди 
ни почетни износ. 

По објављивању завршетка јавног 
надметања не могу се поднети накнадне 
понуде. 

Одредбе овог члана сходно се 
примењују и на поступак отварања пис-
мених понуда. 

Члан 21.

О току поступка јавног надме-
тања, односно отварања понуда, Коми-
сија води записник у који се обавезно 
уносе следећи подаци: 

1. дан и час отпочињања јавног 
надметања, односно отварања 
понуда; 

2. састав Комисије; 

3. број пријављених учесника и 
њихови подаци; 
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4. почетни износ закупнине - за 
сваку предметну непокретност 
посебно; 

5. листа учесника - са понуђеним 
износом закупнине; 

6. време завршетка поступка 
јавног надметања, односно от-
варања понуда; 

7. остали подаци од значаја за 
рад Комисије и ток поступка 
јавног надметања, односно от-
варања понуда; 

8. констатација о најповољнијем 
понуђачу; 

9. други подаци везани за поступак. 

Записник потписују председник и 
чланови Комисије. 

Члан 22.

Поступак јавног надметања, од-
носно прикупљања писмених понуда ће 
се спровести и у случају да пристигне 
најмање једна благовремена и потпуна 
пријава, односно понуда на основу које 
се подносилац региструје и проглашава 
купцем, односно понуђачем, ако прихва-
ти почетну цену по којој се непокретност 
отуђује, с тим да уколико не прихвати 
почетну цену, губи право на враћање де-
позита.

Учесник који понуди најповољ-
нији износ потписује изјаву о висини 
понуђене цене. Уколико не закључи уго-
вор, односно не уплати уговорену цену 
у предвиђеном року, губи право на по-
враћај депозита.

Учесници поступка јавног надме-
тања, односно прикупљања писмених 
понуда, који нису изабарани за најповољ-
нијег понуђача имају право на повраћај 
депозита у року утврђеном огласом. 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Поступак отуђења и давања у за-
куп грађевинског земљишта регулисан 
је посебном одлуком, у складу са Зако-
ном који регулише ову материју.

Поступак давања у закуп посло-
вног простора у јавној својини Општине 
регулисан је посебном одлуком у складу 
са Законом.

Члан 24.

На питања у области прибављања 
и располагања стварима у јавној својини 
Општине која нису уређења овом Одлу-
ком примењиваће се непосредно одредбе 
Закона, Уредбе и других важећих прописа.

Члан 25.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -463-38/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

102

На основу члана 46. и члана 48. 
став 8. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 72/2009 и 81/2009 - исправка, 
64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС 
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и 98/2013-Одлука УС) у даљем тексту - 
Закон, члана 9. став 5. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 135/2004 и 88/2010) и члана 37. Ста-
тута Oпштине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Oпштине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка, по прибавље-
ном мишљењу Комисије за планове, на 
својој 20. седници, одржаној дана 20. маја 
2014. године, доноси

О Д Л У К У
о изменама Плана генералне 
регулације насеља Челарево

Члан 1.

Приступа се изради Измена Плана 
генералне регулације насеља Челарево 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 15/2007), у даљем тексту: План.

Члан 2.

Циљ израде измена Плана је:

 - измена намене блока 7 из те-
ретног терминала и комунал-
них садржаја у радну зону

 - укидање прописане обавезе 
израде ПДР у блоковима број 
6 и 7 

 - укидање јавних површина пла-
нираних у делу блока 20 ради 
формирања комплекса ДОО 
"Беочиб" као јединствене це-
лине,

 - измена намене у делу блока 
број 4 (ТК „Дунав"), односно 
укидање радне зоне и прена-
мена у централне садржаје 

 - укидање планиране локације 
за изградњу православног хра-

ма у блоку број 1 и дефини-
сање његове изградње прави-
лима уређења и грађења.

Члан 3.

Опис прелиминарне границе 
грађевинског подручја:

Прелиминарни обухват дефини-
сан је грађевинским подручјем важећег 
Плана генералне регулације насеља Че-
ларево („Службени лист општине Бачка 
Паланка“, broj 15/2007). 

У графичком прилогу дат је пре-
лиминарни обухват у оквиру кога су де-
финисана подручја на којима ће се врши-
ти измене описане у члану 2. ове Oдлуке.

Коначна граница обухвата биће 
дефинисана у фази израде нацрта Плана.

Укупна површина прелиминарног 
обухвата плана износи 334,76 ha.

Члан 4.

У складу са одредбом члана 48. 
став 8. Закона о планирању и изградњи, 
а по прибављеном мишљењу Комисије 
за планове Скупштине општине Бачка 
Паланка број: II-06-2-98/2013-28 од 14. 
10. 2013. године, с обзиром да се ради о 
мањим изменама и допунама планског 
документа, неће се радити Концепт Пла-
на, него ће се одмах приступити изради 
Нацрта Плана.

Члан 5.

Рок за израду Нацрта измена Пла-
на је 90 дана од дана ступања на снагу 
ове Одлуке. Носилац израде планског до-
кумента је надлежни орган – Одељење за 
урбанизам и грађевинарство Општинске 
управе Општине Бачка Паланка.
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Члан 6.

Израда измена Плана уступа се ЈП 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“, Трг братства и јединства 36, 
Бачка Паланка.

Средства за израду Плана обез-
беђена су у буџету Општине Бачка Па-
ланка за 2014. годину.

Члан 7.

Саставни део ове Одлуке је Ре-
шење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана на животну сре-
дину, које је донело Одељење за урбани-
зам и грађевинарство Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, број IV-05-501-
2-5/2013, дана 04. 09. 2013. године.

Члан 8.

Пре подношења измена Плана 
органу надлежном за његово доноше-
ње, нацрт Плана подлежe стручној кон-
троли коју врши Комисија за планове 
Скупштине општине Бачка Паланка и 
излаже се на јавни увид.

Излагање нацрта измена планског 
документа на јавни увид оглашава се 
у дневном и локалном листу и траје 30 
дана од дана оглашавања. 

Нацрт Измене Плана биће изло-
жен на јавни увид у просторијама Месне 
заједнице Челарево, у згради Општине 
Бачка Паланка, Улица краља Петра I 
број 16 у Бачкој Паланци и на интернет 
презентацији Општине Бачка Паланка 
www.backapalanka.rs.

Члан 9.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
БРОЈ:II-35-32/2014                                            
20. мај  2014. године   
БАЧКА ПАЛАНКА    

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

На основу члана 9. 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'', број 
135/04 и 88/2010) и члана 13. Одлуке о 
организацији Општинске управе (''Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка'' број 
2/2009 и 19/2010), Општинска управа 
Општине Бачка Паланка, Одељење за 
урбанизам и грађевинарство  д о н о с и

Р Е Ш Е Њ Е
Није потребно приступити изради 

стратешке процене утицаја на животну 
средину за Измене и допуне Плана ге-
нералне регулације насеља Челарево са 
законом.

О б р а з л о ж е њ е

Након увида у достављену до-
кументацију и планове вишег хијерар-
хијског нивоа, утврђено је да је подручје 
обухваћено Планом удаљено од заш-
тићених природних добара те да План не 
доноси битније промене у односу на ва-
жећи План генералне регулације насеља 
Челарево („Сл. лист ОБП“ 15/08) и не до-
носи садржаје који би могли битније да 
утичу на животну средину.

С обзиром да је Одељење за урба-
низам и грађевинарство Општинске уп-
раве Бачка Паланка орган надлежан и за 
послове заштите животне средине, није 
тражено посебно мишљење о потреби 
приступања изради Извештаја о стра-
тешкој процени утицаја.
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Критеријуми којима се водио овај 
орган приликом одлучивања су садр-
жани у прилогу 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 
88/2010), а односе се на карактеристике 
Плана као и на карактеристике могућег 
утицаја.

Поука о правном средству: Про-
тив овог решења може се изјавити жалба 
Покрајинском секретаријату за урбани-
зам, градитељство и заштиту животне 
средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 
Нови Сад, у року од 15 дана од дана до-
ношења решења, непосредно или преко 
овог органа.

Жалба је таксирана са 370.00 ди-
нара, а уплаћује се на жиро-рачун број 
840-742221843-57, модел 97, позив на број 
65-205.

Руководилац 
Одељења за урбанизам

и грађевинарство,
Марија Коларов,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 6. и чла-
на 93. став 1. Закона о локалној самоу-
прави („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 20. седници, одржаној дана 20. 
маја 2014. године, донела је

О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке о 

утврђивању назива две нове улице 
у Челареву

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању назива две 
нове улице у Челареву ( „Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 4/2007), у 
члану 1. став 2. мења се и гласи: 

„Назив нових улица из става 1. 
овог члана гласи: „Улица Петра Кочића“, 
која се налази на катастарској парцели 
број 1371/8 к.о. Челарево и „Улица Лазе 
Костића“, која се налази на катастарским 
парцелама број 1371/7 и 1371/57 к.о. Че-
ларево.“

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-015-3/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

104 
На основу члана 37. став 1. та-

чка 21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 20. седници, одржаној 20. маја 
2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду 
Општинске управе  Општине 

Бачка Паланка за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка за 2013. годину, који је сачинила 
Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка, под бројем: IV-052-1/2014 од 24. 
априла 2014.године.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-052-3/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА    

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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105

На основу члана 37. став 1. та-
чка 21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 20. седници, одржаној 20. маја 
2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја 

о раду Општинског јавног 
правобранилаштва  Општине 
Бачка Паланка за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду 
Општинског јавног правобранилаштва 
Општине Бачка Паланка за 2013. годину, 
који је сачинило Општинско јавно пра-
вобранилаштво, под бројем: ЈП. 68/14 од 
19. марта 2014.године.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-052-4/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА    

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

106

На основу члана 37. став 1. та-
чка 21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-

ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 20. седници, одржаној 20. маја 
2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду и 
финансијском пословању Јавног 

информативног предузећа „Радио и 
телевизија Бачка Паланка“ Бачка 

Паланка за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду и 
финансијском пословању Јавног инфор-
мативног предузећа „Радио и телевизија 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2013. 
годину, који је усвојио Надзорни одбор 
Јавног информативног предузећа „Ра-
дио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка, на својој 8. седници, одржаној 
дана 14. марта 2014. године, Одлуком 
број: 17/2014.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-642-2/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА    

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

107

На основу члана 37. став 1. та-
чка 21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
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ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 20. седници, одржаној 20. маја 
2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду 

Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка 

Паланка“ Бачка Паланка за 2013. 
годину

I

Прихвата се Извештај o раду 
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка 
за 2013. годину, који је усвојио Надзор-
ни одбор Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка“ Ба-
чка Паланка, на својој 17. седници, одр-
жаној дана 24. марта 2014. године, Одлу-
ком број: 06-142/1-14.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-35-31/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА    

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

108

На основу члана 37. став 1. та-
чка 21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-

ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 20. седници, одржаној 20. маја 
2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду и 
финансијског извештаја Народне 

библиотеке „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду и 
финансијски извештај Народне библио-
теке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка 
за 2013. годину, које су усвојили Управ-
ни одбор Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ Бачка Паланка, Одлуком 
број: 256/031 од 24. фебруара 2014. го-
дине и Одлуком број 250/031 од 24. 
фебруара 2014. године и Надзорни одбор 
Народне библиотеке „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка, Одлуком број 582/031 од 
27. фебруара 2014. године.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-630-2/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА    

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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109

На основу члана 37. став 1. та-
чка 21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 20. седници, одржаној 20. маја 
2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду 
и Финансијског извештаја  АД 
„Пословно-производни центар 

Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 
2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду АД 
„Пословно-производни центар Бачка Па-
ланка“ Бачка Паланка за 2013. годину, 
који су усвојили Скупштина акционара 
АД „Пословно-производни центар Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка, на седници одр-
жаној дана 17. априла 2014. године, Одлу-
ком број С-3-09/14 и Одбор директора, на 
седници одржаној дана 03. фебруара 2014. 
године, Одлуком број ОД-12/12.

Прихвата се Финансијски из-
вештај АД „Пословно-производни цен-
тар Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 
2013. годину, који су усвојили Скупшти-
на акционара АД „Пословно-производни 
центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка, 
на седници одржаној дана 17. априла 
2014. године, Одлуком број С-3-08/14 и 
Одбор директора, на седници одржаној 
дана 03. фебруара 2014. године, Одлуком 
број ОД-11/12.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-023-5/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА    

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

110

На основу члана 37. став 1. та-
чка 21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) 
и члана 14. став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и 
29/2011), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 20. седници, одржаној 20. 
маја 2014. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихаватању Извештаја o 

пословању Месне заједнице  „Нова 
Гајдобра“ Нова Гајдобра за 2013. 

годину

I

Прихвата се Извештај o пословању 
Месне заједнице „Нова Гајдобра“ Нова 
Гајдобра за 2013. годину, који је усвојио 
Савет Месне заједнице „Нова Гајдобра“ 
Нова Гајдобра, на својој 8. седници, одр-
жаној дана 30. јануара 2014. године, Од-
луком број:15/2014-3.

II

Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401-9/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

111

На основу члана 50 став 2. Закона 
о јавним предузећима ( „Службени гла-
сник Републике Србије“, број 119/2012 ) и 
члана 37. тачка 20. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 20. седници, одржаној 
дана 20. маја 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

ребаланс Програма пословања 
Јавног комуналног предузећа 

„Комуналпројект“ Бачка Паланка  
за 2014. годину

I

Даје се сагласност на ребаланс 
Програма пословања Јавног комунал-
ног предузећа „Комуналпројект“ Бачка 
Паланка за 2014. годину, који је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног пре-
дузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка 
на својој 20. седници, одржаној дана 16. 
маја 2014. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-11/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
 Мита Лачански, с.р.

112

На основу члана 60. Закона о 
јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 119/2012, 
116/2013 и 44/2014-др. закон), члана 29. 
став 1. алинеја 1. Одлуке о промени осни-
вачког акта Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка“ 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 7/2013, 16/2013 
и 7/2014) и члана 37. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 20. се-
дници, одржаној дана 20. маја 2014. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута  

Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка 

Паланка“ Бачка Паланка за 2014. 
годину

I

Даје се сагласност на Одлуку о из-
менама и допунама Статута Јавног пре-
дузећа „Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка, коју је 
донео Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка на својој 18. се-



320 страна - Број 10/2014        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        26. мај 2014. године

дници, одржаној дана 07. маја 2014. го-
дине, број 06-220/1-14.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-110-10/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

113 
 На основу члана 14. Закона о 

локалним изборима („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007, 
34/2010 – Одлука Уставног суда и 
54/2011), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 20. седници, одржаној 
дана 20. маја 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

и заменика члана Општинске 
изборне комисије  Општине  

Бачка Паланка 

I 

Разрешава се, ЗОРАН КРАЉ, дуж-
ности члана Општинске изборне комиси-
је Општине Бачка Паланка, именован на 
предлог Одборничке групе Демократска 
странка Србије.

Разрешава се, БОРИС КОРДИЋ, 
дужности заменика члана Општинске из-
борне комисије Општине Бачка Паланка, 
именован на предлог Одборничке групе 
Демократска странка Србије.

II 

Именује се, ЂОРЂЕ ПОЈУЖИНА, 
за члана Општинске изборне комиси-
је Општине Бачка Паланка, на предлог 
Одборничке групе Демократска странка 
Србије.

Именује се, НЕБОЈША МИЛИД-
РАГОВИЋ, за заменика члана Општин-
ске изборне комисије Општине Бачка 
Паланка, на предлог Одборничке групе 
Демократска Странка Србије.

III

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог 
решења је члан 14. Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник Републи-
ке Србије" број 129/2007, 34/2010 -Одлу-
ка Уставног суда и 54/2011). 

Закон утврђује надлежност одбор-
ничких група као овлашћених предлага-
ча у поступку именовања сталног саста-
ва изборне комисије јединице локалне 
самоуправе, као и у погледу заступље-
ности одборничких група у сталном 
саставу изборне комисије. 

Чланом 13. став 3. Закона је 
утврђено да ниједна политичка странка 
или страначка коалиција не могу има-
ти више од половине чланова у сталном 
саставу органа за спровођење избора.

Како је Скупштини општине Бачка 
Паланка дана 25. априла 2014. године, 
Одборничка група Демократске странке 
Србије доставила предлог да се за чла-
на Општинске изборне комисије уместо 
Краљ Зорана, именује, Ђорђе Појужи-
на, а уместо заменика члана Општинске 
изборне комисије, Кордић Бориса, име-
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нује Небојша Милидраговић, Комисија 
за кадровска, административна питања 
и радне односе је утврдила Предлог ре-
шења о разрешењу и именовању члана 
и заменика члана Општинске избор-
не комисије Бачка Паланка и предлаже 
Скупштини општине да донесе решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се изјавити 
жалба Управном суду у Београду у року 
од 24 часа од дана доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-62/2014
20. мај 2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

114

На основу члана 52. Закона о пла-
нирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике Србије" број 72/2009, 81/2009, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 
50/2013-Одлука УС И 98/2013-Одлука 
УС ) и члана 37. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 24/2013-пречишен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 20. седници, одржаној 
дана 20. маја 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању 

председника и чланова Комисије 
за планове Скупштине општине 

Бачка Паланка 

I 

Разрешава се ИГОР ЛАТКО-
ВИЋ, дипл. инжењер архитектуре, дуж-
ности председника Комисије за планове 
Скупштине општине Бачка Паланка.

Разрешава се МИЛАН ШКР-
БИЋ, дипл. инжењер грађевинарства, 
дужности члана Комисије за планове 
Скупштине општине Бачка Паланка.

Разрешава се РАДОСЛАВ КАРА-
НОВИЋ, дипл. инжењер архитектуре, 
дужности члана Комисије за планове 
Скупштине општине Бачка Паланка.

Разрешава се СОЊА РАДОВИЋ 
МАРИЋ, дипл. грађевински инжењер, 
дужности члана Комисије за планове 
Скупштине општине Бачка Паланка.

II

Именује се МАРИЈА КОЛАРОВ, 
дипл. инжењер архитектуре, за председ-
ника Комисије за планове Скупштине 
општине Бачка Паланка.

Именује се ТАМАРА КОВАЧЕ-
ВИЋ, мастер инжењер архитектуре, за 
члана Комисије за планове Скупштине 
општине Бачка Паланка.

Именује се МИЛКИЦА ПЕТР-
ЖЉАН, дипл. гражевински инжењер, за 
члана Комисије за планове Скупштине 
општине Бачка Паланка.

Именује се МИРОСЛАВ БАЈАЦ, 
дипл. инжењер архитектуре, за члана 
Комисије за планове Скупштине општи-
не Бачка Паланка

III

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II -119-65/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

115

На основу члана 32. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007), члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Служ-
бени гласник Републике Србије" , број 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 37. 
тачка 9. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" , број 24/2013-пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 20. седници, одржаној дана 20. 
маја 2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланa 
Управног одбора Предшколске 

установе "Младост"  
Бачка Паланка

I

Разрешава се, ЖЕЉКА ЋУЋУЗ, 
дужности члана Управног одбора 
Предшколске установе "Младост" Бачка 
Паланка, изабрана из реда представника 
јединице локалне самоуправе, због под-
ношења оставке. 

II

Именује се, ВЕСНА ВУЧИЋ, за 
члана Управног одбора Предшколске 

установе "Младост" Бачка Паланка, из 
реда представника јединице локалне са-
моуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-66/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

116

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” 
, број 72/09 и 52/201, 55/2013) и члана 38. 
тачка 9. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 20. седници, одржаној дана 20. маја 
2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора Техничке школе 
"9 мај“ у Бачкој Паланци 

I

Разрешава се БИЉАНА ИВИЋ, 
дужности члана Школског одбора 
Техничке школе "9 мај“ у Бачкој Палан-
ци, изабрана из реда представника ло-
калне самоуправе.
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II

Именује се ГОЈКО ТРКУЉА , за 
члана Школског одбора Техничке школе 
"9 мај“ у Бачкој Паланци, из реда пред-
ставника локалне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II – 119-63/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА                               

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

117
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” 
, број 72/09 и 52/201, 55/2013) и члана 38. 
тачка 9. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 20. седници, одржаној дана 20. маја 
2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора ОШ "Жарко 

Зрењанин“ у Обровцу 

I

Разрешава се СТОЈАН ТЕМЕРИ-
НАЦ, дужности члана Школског одбо-
ра ОШ "Жарко Зрењанин“ у Обровцу, 
изабран из реда представника локалне 
самоуправе.

II

Именује се БРАНИСЛАВА ЂУ-
КИЋ, за члана Школског одбора ОШ 
"Жарко Зрењанин“ у Обровцу, из реда 
представника локалне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -119-64/2014
20. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

118

На основу члана 37. став 1. тачка 
19. Статута Општине Бачка Паланка, 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 20. седници, одржаној дана 20. 
маја 2014. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности за 

коришћење грба Општине  
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност за коришћење 
грба Општине Бачка Паланка, у сврху 
промоције кампање под називом „ЛА-
ВОВСКИ ПОДУХВАТ“, Компанији 
„Calsberg Srbija“ д.о.о. Челарево, на на-
чин и под условима којима се не наруша-
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ва углед и достојанство Општине Бачка 
Паланка.

Сагласност за коришћење грба 
Општине Бачка Паланка важи за период 
од 01. јуна 2014. до 01. новембра 2014. го-
дине.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-016-44/2014
20. мај 2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.

119

На основу члана 65. тачка 8. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 24/2013-пречишћен текст), члана 33. 
став 6. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка, на својој 66. седници, одр-
жаној дана 12. маја 2014. године, донело 
је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на на 

Правилник о систематизацији 
радних места Предшколске 

установе „Младост“  
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о систематизацији радних места Предш-
колске установе „Младост“ Бачка Палан-
ка, који је донео директор Предшколске 
установе „Младост“ Бачка Паланка, дана 
08. маја 2014. године, под бројем 296/1, 
а на који је Управни одбор Предшколске 
установе „Младост“ Бачка Паланка, дао 
сагласност дана 09. маја 2014. године, 
одлуком под бројем 298.

II

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

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-6/2014
12. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,                                                     

Александар Ђедовац, с.р.

120

На основу члана 59. став 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007), 
члана 65. став 1. тачка 8. и члана 77. 
став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 - пречишћен текст), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка, на својој 67. седници, одржаној дана 
20. маја 2014. године, донело је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем 
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уређењу и систематизацији радних 
места Општинске управе Општине 

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места Општинске управе Општи-
не Бачка Паланка, коју је донео начел-
ник Општинске управе Општине Бачка 
Паланка, дана 19. маја 2014. године, под 
бројем IV-110-8/2014.

II

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

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-9/2014
 20. мај 2014. године
 БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа, 

Александар Ђедовац,с.р. 

121

На основу члана 38. и 42. Закона 
о правима пацијената („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 45/2013), а 
у вези са чланом 13. Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 107/2005, 72/2009 
– др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 
119/2012 и 45/2013 – др. закон), члана 65. 
став 1. тачка 9. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 24/2013 – пречишћен 
текст) и члана 35. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Па-

ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка је на својој 64. 
седници, одржаној дана 19. априла 2014. 
године, донело

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању 

Савета за здравље Општине  
Бачка Паланка

I

У Решењу о образовању Саве-
та за здравље Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 2/2014), у глави II у ставу 1. ред-
ни број 1. „ЛИДИЈА ИВАНЧИЋ, из реда 
локалне смоуправе, председник“ мења се 
и гласи:

„ИВАНА РАДИШИЋ, из реда ло-
калне самоуправе, председник“.

II

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

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-5-7/2014
29. априла 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка,

Бојан Радман, с.р.

122

На основу члана 44. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007) 
и члана 58. тачка 5. Статута Опшине Ба-
чка Паланка (“Службени лист Општине 
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Бачка Паланка“, број 24/2003-пречишћен 
текст), председник Општине је дана 13. 
маја 2014. године, донео 

Р Е Ш Е Њ Е
o образовању Радне групе из 

области заштите животне средине 
Општине Бачка Паланка

I

Образује се Радна група из обла-
сти заштите животне средине Општине 
Бачка Паланка (у даљем тексту: Рад-
на група), ради праћења активности у 
вези управљања отпадом на територији 
Општине Бачка Паланка.

II

Радна група се образује у сле-
дећем саставу:

1. СТЕВАН ПИЛИПОВИЋ - 
председник Радне групе

2. БРАНИМИР КУЗМАНЧЕВ - 
заменик председника

3. КОНСТАНТИН КАРАНОВИЋ 
- члан

4. СРЕТЕНИЈЕ БАШИЋ - члан

5. ЗОРАН НИКОЛИЋ - члан

6. ЈЕЛЕНА КОЈИЋ - члан

III

Задатак радне групе је праћење 
спровођења Одлука, Решења, Програма 
и других аката и извршења истих, које 
доноси Скупштине општине Бачка Па-
ланка и Општинско Веће, а у вези упра-
вљањем отпадом на територији Општи-
не Бачка Паланка.

IV

Стручне и административно-
техничке послове за потребе Радне групе 
обављаће Одељење за привреду Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка.

V

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П Р Е Д С Е Д Н И К
Број:I-20-4/2014-35
Дана: 13. мај 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к 
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.

123

На основу члана 18. Закона о 
јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 119/2012, 
116/2013 и 44/2014-др. закон), и члана 
39. тачка 8. Одлуке о промени оснива-
чког акта Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка“ 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ бр. 7/2013,16/2013 и 7/2014), Надзорни 
одбор на својој 18. седници, одржаној 
07.05.2014..године, донео је,

О Д Л У К У
о изменама и допунама Статута  

Јавног предузећа "Дирекција 
за изградњу Oпштине Бачка 

Паланка" Бачка Паланка
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Члан 1.

У Статуту Јавног предузећа “Ди-
рекција за изградњу Општине Бачка Па-
ланка“ Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 17/2013), 
у члану 22. став 1. мења се и гласи :

„Претежна делатност јавног пре-
дузећа је:

71.11 Архитектонска делатност“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном 
добијања сагласности од стране Оснива-
ча, а биће објављена у „Службеном листу 
Oпштине Бачка Паланка“.

  НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈП „Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка“
Број:06-220/1-14
Дана:07.05.2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Надзорног одбора,

Стеван Петровић,с.р.
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