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На основу члана 26. став 2. Зако-
на о јавним предузећима (Службени гла-
сник Републике Србије“ број  119/2012) 
и члана 38. тачка 41. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка”  број 17/2008, 2/2010 
и 6/2013), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 11. седници, одржаној 23. 
маја 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о образовању Комисије за 

именовања Скупштине Општине 
Бачка Паланка

Члан 1.

Образује се Комисија за имено-
вања Скупштине општине Бачка Палан-
ка (у даљем тексту: Комисија), за спро-
вођење јавног конкурса за именовање ди-
ректора јавних предузећа на територији 
Општине Бачка Паланка.

Члан 2.

Комисија из члана 1. ове Одлуке:

 - спроводи јавни конкурс на основу 
Одлуке о спровођењу јавног кон-
курса за именовање директора,

 - доставља оглас о јавном конкурсу 
ради објављивања  у „Службеном 
гласнику Републике Србије'' и у 

најмање једним дневним новина-
ма које се дистрибуирају на целој 
територији Републике Србије, у 
року који не може бити дужи од 
осам дана од дана доношења од-
луке о спровођењу јавног конкур-
са за именовање директора јавног 
предузећа и на интернет страни-
ци Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, с тим што се мо-
ра навести када је Оглас о јавном 
конкурсу објављен у „Службеном 
гласнику Републике Србије“

 - одбацује, закључком, неблаговре-
мене, неразумљиве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни 
докази,

 - саставља списак кандидата који 
испуњавају услове за именовање  
и међу  њима спроводи изборни 
поступак, који може да се спрове-
де у више делова, писменом про-
вером , усменим разговором  или 
на други одговарајући начин, а 
уколико се у изборном поступку 
спроводи писмена провера, Коми-
сија приликом те провере канди-
дате обавештава о месту, дану  и 
времену када ће се обавити усме-
ни разговор с кандидатима,

 - сачињава ранг листу кандида-
та за именовање са највише три 
најбоље рангирана кандидата са 
бројчано исказаним и утврђеним 
резултатима према мерилима про-
писаним за именовање, који су 
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испунили мерила прописана за 
именовање директора јавних пре-
дузећа и доставља Општинској  
управи Општине Бачка Паланка,

 - уколико ни један од кандидата 
који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за 
именовање, обавештава орган за 
именовање директора,

 - доставља записник о изборном 
поступку,

 - кандидату који је учествовао у из-
борном поступку, на његов захтев, 
у року од два дана од дана прије-
ма  захтева, омогућава увид у до-
кументацију јавног конкурса, под  
надзором Комисије.  

Члан 3.

Комисија има председника и чети-
ри члана, од којих председника и два чла-
на именује Скупштина општине на пери-
од од  три године, једног члана именује 
Скупштина општине на предлог Стал-
не конференције градова и општина на 
период од три године, док једног члана 
именује Скупштина за свако појединачно 
именовање директора.

Члан који се именује за свако поје-
диначно именовање директора у смислу 
претходног става овог члана, мора бити 
члан Надзорног одбора предузећа у коме 
се именује директор.

Члан 4.

Услови за кандидате за чланове 
Кoмисије су следећи:

 - кандидати у што већој мери треба 
да испуњавају услове као и лице 
у поступку чијег именовања ће 
учествовати ако буду именовани у 
Комисију за именовања општине,

 - кандидати морају бити пунолет-
ни и пословно  способни, да нису 
осуђивани за кривично дело про-
тив привреде, правног саобраћаја 
и службене дужности и којима 
није изречена мера безбедности 
забране обављања неке од делат-
ности од општег интереса,

 - предност  при предлагању канди-
дата имају лица са одговарајућим 
високим образовањем и радним 
искуством стеченим у једној или 
више области које су, у смислу За-
кона о јавним предузећима, делат-
ност од општег интереса.

Члан 5.

Председник и чланови Комисије 
не могу бити народни посланици, посла-
ници у Скупштини Аутономне Покраји-
не, одборници у Скупштини општи-
не, као ни именована лица у органима 
Oпштине Бачка Паланка.

Члан 6.

Комисију за именовања Скупшти-
не општине Бачка Паланка, именоваће 
посебним решењем Скупштина општи-
не.

Члан 7.

Чланови Комисије имају право 
на накнаду за учешће у раду Комисије у 
складу са одредбама  Одлуке о накнадама 
и наградама за рад одборника Скупшти-
не општине, заменика председника 
Скупштине општине, чланова Општин-
ског већа и чланова радних тела органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 9/2010, 21/2012 и 
40/2012).



27 мај 2013. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 16/2013 - страна 271  

Члан 8.

Седнице Комисије су јавне.

Члан 9.

На рад и одлучивање Комисије, 
сходно се примењују одредбе Пословни-
ка Скупштине општине Бачка Паланка о 
раду сталних радних тела.

Организационе и административ-
но-техничке послове за потребе Комиси-
је обављаће Општинска управа Општине 
Бачка Паланка.

Члан 10.

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-62/2013
23. мај 2013. године     
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

120

На основу члана 38. став 1. та-
чка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Па-
ланка” број 17/2008, 2/2010 и 6/2013), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 11.  седници, одржаној дана  23. 
маја 2013. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У
о изменама и допунама Одлуке  

о  накнадама и наградама за рад 
одборника Скупштине општине, 

заменика председника Скупштине 
општине, чланова Општинског 

већа и  чланова радних тела органа 
Општине

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама и награда-
ма за рад одборника Скупштине општи-
не, заменика председника Скупштине 
општине, чланова Општинског већа и  
чланова радних тела органа Општине 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 9/2010, 21/2012 и 40/2012) у чла-
ну  4. иза става 2. додаје се нови став 3. 
који гласи:

„Изузетно, право на награду из 
става 1. овог члана, имају сви чланови 
радних тела уколико се седнице радних 
тела одржавају у току радног времена, а 
сазване су у циљу предходног разматрања 
материјала заказане седнице Скупштине 
општине.“

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 2. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-121-6/2013
23. мај 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА           

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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121

На основу члана 20. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), чла-
на 4, 5 и 65. став 1. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 119/2012), члана 2. и 3. Зако-
на о комуналним делатностима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
88/2011) и члана 38. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 17/2008, 2/2010 
и 6/2013), Скупштина општине Бачка Па-
ланка је на својој 11. седници,  одржаној 
дана 23. маја 2013. године, донела 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке 

о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа 

„Комуналпројект“ Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког 
акта Јавног  комуналног предузећа „Ко-
муналпројект“ Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
7/2013), члан 17. мења се и гласи:

„Основни капитал Јавног кому-
налног предузећа „Комуналпројект“ Ба-
чка Паланка износи и то:

 - новчани део 238.350.000,00 динара,

 - опис, врста и вредност неновач-
ног улога, као и подела на акције у 
номиналној вредности, по основу 
улагања средстава, утврдиће се у 
складу са законом.“

Члан 2.

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-023-8/2013
23. мај 2013. године     
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

122

На основу члана 20. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), чла-
на 4, 5 и 65. став 1. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 119/2012),  и члана 38. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина 
општине Бачка Паланка је на својој 11. 
седници,  одржаној дана 23. маја 2013. 
године, донела 

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

промени оснивачког акта Јавног  
предузећа „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“ Бачка 

Паланка

Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког 
акта Јавног  предузећа „Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка“ Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 7/2013), члан 17. 
мења се и гласи:

„Основни капитал Јавног  преду-
зећа „Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка износи и 
то:



27 мај 2013. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 16/2013 - страна 273  

1. новчани део 1.000,00 динара,

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

Члан 2.

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-023-9/2013
23. мај 2013. године          
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

123

На основу члана 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007), 
члана 4, 5 и 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 119/2012), члана 2. 
и 3. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 88/2011) и члана 38. Статута Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 17/2008, 
2/2010 и 6/2013), Скупштина општине 
Бачка Паланка је на својој 11. седници, 
одржаној дана 23. маја 2013. године, до-
нела 

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

промени оснивачког акта Јавног 
предузећа  Спортско - рекреациони 
центар „Тиквара“ Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког 
акта Јавног предузећа  Спортско - рекре-
ациони центар „Тиквара“ Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 7/2013), члан 17. мења се и гла-
си:

„Основни капитал Јавног пре-
дузећа Спортско- рекреациони центар 
„Тиквара“ Бачка Паланка износи и то:

 - новчани део 1.000,00 динара,

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

Члан 2.

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-023-10/2013
23. мај 2013. године          
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

124
На основу члана 20. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), чла-
на 4, 5 и 65. став 1. Закона о јавним пре-
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дузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 119/2012),  и члана 38. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина 
општине Бачка Паланка је на својој 11. 
седници,  одржаној дана 23. маја 2013. 
године, донела 

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

промени оснивачког акта   Јавног 
предузећа за радио и телевизијску 

делатност „Телевизија Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког 
акта Јавног предузећа за радио и телеви-
зијску делатност „Телевизија Бачка Па-
ланка“ Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 7/2013), 
члан 17. мења се и гласи:

„Основни капитал Јавног преду-
зећа за радио и телевизијску делатност 
„Телевизија Бачка Паланка“ Бачка Па-
ланка износи и то:

- новчани део  344.063,50 дина-
ра,

- опис, врста и вредност нено-
вачног улога, као и подела на 
уделе у номиналној вреднос-
ти, по основу улагања сред-
става, утврдиће се у складу са 
законом.“

Члан 2.

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-023-11/2013
23. мај 2013. године     
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

125
На основу члана 20. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), чла-
на 4, 5 и 65. став 1. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 119/2012),  и члана 38. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина 
општине Бачка Паланка је на својој 11. 
седници,  одржаној дана 23. маја 2013. 
године, донела 

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

промени оснивачког акта Jавно 
информативног предузећа “Радио 

БАП“ Бачка Паланка

Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког 
акта Jавно информативног предузећа 
“Радио БАП“  Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
7/2013), члан 17. мења се и гласи:

„Основни капитал Јавног инфор-
мативног предузећа „Радио БАП“ Бачка 
Паланка износи и то:

 - новчани део 1.000,00 динара,
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 - опис, врста и вредност неновач-
ног улога, као и подела на уделе у 
номиналној вредности, по основу 
улагања средстава, утврдиће се у 
складу са законом.“

Члан 2.

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-023-12/2013
23. мај 2013. године     
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Зако-
на о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 72/2009, 
81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 
24/2011 и 121/2012), члана 9. став 3. Зако-
на о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 135/2004 и 88/2010) 
и члана 38. тачка 5. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 17/2008, 2/2010 
и 6/2013), Скупштина општине Бачка 
Паланка, по прибављеном мишљењу Ко-
мисије за планове, на својој 11. седници, 
одржаној 23. маја 2013. године, доноси:

ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне 

регулације градског гробља у 
Бачкој Паланци

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљ-
не регулације градског гробља у Бачкој 
Паланци (у даљем тексту: План). Основ-
ни циљ израде Плана је утврђивање стра-
тегије и правила проширења, уређења 
и грађења на градском гробљу у Бачкој 
Паланци.

Члан 2.

Ова Одлука садржи оквирне гра-
нице планског подручја. Коначна грани-
ца планског подручја биће дефинисана 
приликом припреме и стручне контроле 
Концепта плана.

Оквирна граница планског под-
ручја, као и координате тачака 45, 46, 47 
и 48 дате су у оквиру графичког прилога, 
који је саставни део ове одлуке - Катас-
тарско – топографски план са оквирном 
границом планског подручја.

Површина обрађиваног подручја 
– градског гробља у Бачкој Паланци из-
носи 20ha 25a 83m2

Опис оквирне границе планског 
подручја:

Почетна тачка описа оквирне гра-
нице планског подручја је тачка 1 која 
се налази на граници катастарских пар-
цела број 4547/2, 4548 и 7303. Од тачке 
1 прати се граница катастарских парце-
ла број 4547/2 и 4548 до тачке 2 која се 
налази на граници катастарских парцела 
број 4547/2, 4547/3 и 4548. Даље од та-
чке 2 граница се креће до тачке 3 која се 
налази на граници катастарских парцела 
број 4547/3, 4548 и 4550/1. Од тачке 3 
граница се креће до тачке 4 која се на-
лази на граници катастарских парцела 
број 4555/1, 4556 и 4558. Даље се врши 
повезивање тачака 4, 5 и 6, односно пра-
ти се источна граница катастарских пар-
цела број 4558 и 4557. Тачка 6 се налази 
на граници катастарских парцела број 
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4556, 4557 и 7302. Од тачке 6 граница 
се креће до тачке 7 која се налази на гра-
ници катастарских парцела број 3982/2, 
7302 и 7341/1. Даље се врши повезивање 
тачака од 7 до 17, односно прати се ис-
точна граница катастарских парцела број 
3982/2, 3983/1, 3983/2, 3983/3, 3984, 3986 
и 3987. Од тачке 17 граница се креће до 
тачке 18 која се налази у пресеку праве 
која пролази кроз тачке 16 и 17 и осо-
вине улице Kраља Петра I. Од тачке 18 
граница се ломи и врши се повезивање 
тачака од 18 до 20 које се налазе на осо-
вини улице Kраља Петра I. Тачка 20 се 
добија у пресеку осовине улице Краља 
Петра I и осовине улице Индустријски 
пут. Од тачке 20 граница се ломи и врши 
се повезивање тачака од 20 до 22 које се 
налазе на осовини улице Индустријски 
пут. Тачка 22 се добија у пресеку осови-
не улице Индустријски пут и праве која 
пролази кроз тачке 23 и 24. Од тачке 22 
граница се ломи до тачке 23 која се нала-
зи на граници катастрских парцела број 
4237, 4238 и 4373. Даље се врши повези-
вање тачака од 23 до 44, односно прати се 
јужна граница катастарских парцела број 
4237, 4236/2, 4236/1, 4235, 4234, 4233, 
4232, 4374/1, 4375, 4376, 4377, 4378, 
4379, 4380/1, 4380/2, 4381, 4382, 4383, 
4384, 4385 и 4386. Од тачке 44 граница 
се ломи до тачке 45. Надаље се врши по-
везивање тачака 45, 46, 47 и 48. Коорди-
нате тачака 45, 46, 47 и 48 налазе се на 
регулационој линији улице Југословен-
ске армије (одређена Планом детаљне 
регулације блока 100 и делова блокова 94 
и 101 у Бачкој Паланци („Службени лист 
општине Бачка Паланка“, број 12/09). Од 
тачке 48 граница се ломи до тачке 49 која 
се налази на граници катастарских пар-
цела број 4434 и 4435. Од тачке 49 грани-
ца се ломи до тачке 50 која се налази на 
граници катастарских парцела број 4434, 
4435, 4436 и 4438. Даље се граница води 
до тачке 51 која се налази у пресеку пра-
ве која пролази кроз тачке 49 и 50 и праве 
која прати источну границу катастарске 

парцеле број 4440/1. Од тачке 51 грани-
ца се ломи до тачке 52 која се налази на 
граници катастарских парцела број 4438, 
4440/1 и 4440/2. Од тачке 52 граница се 
ломи до тачке 53 која се налази на гра-
ници катастарских парцела број 4439, 
4440/1 и 4440/2. Од тачке 53 граница се 
наставља до тачке 54 која се налази на 
граници катастарских парцела број 4439, 
4440/2 и 7387. Од тачке 54 граница се ло-
ми до тачке 55 која се налази на граници 
катастарских парцела број 4439, 7303 и 
7387. Од тачке 55 граница се ломи до та-
чке 1, која уједно представља и почетну 
тачку описа оквирне границе планског 
подручја.

Члан 3.

План обавезно садржи текстуални 
део, који садржи правила уређења и пра-
вила грађења, графички део и oбавезне 
прилоге.

План детаљне регулације садржи 
нарочито:

 - границу плана и обухват грађе-
винског подручја,

 - поделу простора на посебне цели-
не и зоне,

 - намену земљишта,

 - регулационе линије улица и јавних 
површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на ге-
одетској подлози,

 - нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план),

 - попис парцела и опис локација за 
јавне површине, садржаје и објек-
те,

 - коридоре и капацитете за са-
обраћајну, енергетску, комуналну 
и другу инфраструктуру,

 - мере заштите културно – исто-
ријских споменика и заштићених 
природних целина,
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 - локације за које се обавезно из-
рађује урбанистички пројекат,

 - правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама,

 - друге елементе значајне за спро-
вођење плана детаљне регулације.

За дефинисање садржине пла-
на детаљне регулације графички део се 
израђује као карте у којима се предста-
вљају постојеће стање и планска решења 
одговарајућим цртежима и графичким 
симболима.

Члан 4.

Носилац израде Плана је Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општин-
ске управе Општине Бачака Паланка.

Члан 5.

Обрађивач Плана је ЈП „Дирекци-
ја за изградњу Општине Бачка Паланка“, 
Трг братства и јединства 36, Бачка Па-
ланка.

Члан 6.

Рок за израду нацрта Плана је 6 
(шест) месеци од дана ступања на снагу 
ове Одлуке.

Члан 7.

Органи, организације и јавна пре-
дузећа, који су овлашћени да утврђују 
посебне услове за заштиту и уређење 
простора и изградњу објеката у фази из-
раде Плана, дужни су да по захтеву носи-
оца израде Плана, у року од 30 дана, до-
ставе све тражене податке, без накнаде.

Члан 8.

Средства за израду Плана обез-
беђена су Програмом уређења грађевин-

ског земљишта за 2013. годину (буџет 
Општине Бачка Паланка).

Члан 9.

Саставни део ове Одлуке је Ре-
шење о  изради стратешке процене ути-
цаја Плана на животну средину у ком 
стоји да није потребно приступити из-
ради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину, које је донело Одељење за 
урбанизам и грађевинарство Општинске 
управе Општине Бачка Паланка, број IV-
05-501-2-2/2013, дана 18.03.2013. године.

Члан 10.

Пре подношења Плана органу на-
длежном за његово доношење План под-
леже стручној контроли коју врши Коми-
сија за планове и излаже се на јавни увид.

Излагање Нацрта плана на јавни 
увид врши се после извршене стручне 
контроле, у трајању од 30 дана.

Јавни увид у Нацрт плана одржаће 
се у згради Општине Бачка Паланка, ули-
ца Краља Петра I 16 у Бачкој Паланци и 
на интернет презентацији Општине на 
адреси www.backapalanka.rs.

Члан 11.

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-43/2013
23. мај 2013. године          
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине 

Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и 

грађевинарство 
број: IV-05-501-2-2/2013

дана: 18. 03. 2013. године
Бачка Паланка

На основу члана 9. 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник РС'', број 
135/2004 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 ур-
банизам и грађевинарство   доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Није потеребно приступити изра-
ди стратешке процене утицаја на живот-
ну средину за План детаљне регулације 
градског гробља у Бачкој Паланци.

Руководилац 
Одељења за   урбанизам

и грађевинарство,
Марија Коларов,  с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007) и 
члана 38. тачка 9.  Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008, 2/2010 и 
6/2013), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 11.  седници, одржаној 
23. маја  2013.  године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника Управног одбора 
Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ у Бачкој Паланци

I

Разрешава се БОЈАНА КОВА-
ЧЕВИЋ ГЕРАСИМОВСКА, дужности 
председника Управног одбора Народне 
библиотеке „Вељко Петровић“  у Бачкој 
Паланци, због подношења оставке.

II

Именује се ЈОВАН КОЈИЋ, за  
председника  Управног одбора Народне 
библиотеке „Вељко Петровић“  у Бачкој 
Паланци из реда представника локалне 
самоуправе.

III

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-73/2013
23. мај 2013. године          
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,

Мита Лачански

128

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/2009 и 52/2011) и члана 38. та-
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Па-
ланка”, број 17/2008, 2/2010 и 6/2013), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 11. седници, одржаној дана 23. 
маја 2013. године,  донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора 
ОШ "Бранко Ћопић“ у Младенову 

I

Разрешава се САЊА ЈАРЧЕВИЋ, 
изабрана из реда запослених, дужности 
члана Школског одбора ОШ „Бранко Ћо-
пић“ у Младенову.

II

Именује се СНЕЖАНА БЈЕЛИЋ, 
изабрана из реда запослених, за новог 
члана Школског одбора ОШ „Бранко Ћо-
пић“  у Младенову.

III

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-65/2013
23. мај 2013. године       
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/2009 и 52/2011) и члана 38. та-
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Па-
ланка” , број 17/2008, 2/2010 и 6/2013), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 11. седници, одржаној дана 23. 
маја 2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора 
ОШ "15. октобар“ у Пивницама 

I

Разрешава се ОЛГА ЋОСИЋ, иза-
брана из реда локалне самоуправе, дуж-
ности члана Школског одбора ОШ „15. 
октобар“ у Пивницама.

II

Именује се, МЕРЊИК ЈАНКО, 
изабран из реда локалне самопураве, за 
новог члана Школског одбора ОШ „15. 
октобар“  у Пивницама.

III

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-64/2013
23. мај 2013. године     
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,

Мита Лачански

130

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 66. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 119/2012) и члана 38. тачка 9.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 11. се-
дници, одржаној  23. маја 2013.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о констатовању престанка 

мандата председнику и 
члановима Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа 

"Комуналпројект" 
у Бачкој Паланци 

I

Констатује се да је члановима 
Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Комуналпројект“ у Бачкој 
Паланци, и то:

1. ДУШКУ СТЕВАНОВИЋУ, пред-
седнику,

2. МИЛАНУ БАЈИЋУ, члану

3. ЂУРИ КАРАНОВИЋУ, члану

престао мандат председника, од-
носно члана Надзорног одбора Јавног ко-
муналног предузећа „Комуналпројект“ у 
Бачкој Паланци, дана 25. децембра 2012. 
године, у складу са  чланом 66. Закона о 
јавним предузећима, којим је  прописа-
но да ступањем на снагу Закона о јавним 
предузећима престају да раде Надзорни 
одбори, а њиховим члановима престаје 
мандат.
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II

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-66/2013
23. мај 2013. године     
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

131

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 66. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 119/2012) и члана 38. тачка 9.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 11. се-
дници, одржаној 23. маја 2013.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о констатовању престанка 

мандата председнику и члановима 
Надзорног одбора Јавног предузећа 
"Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка" у Бачкој Паланци

I

Констатује се да је члановима 
Надзорног одбора Јавног предузећа "Ди-
рекција за изградњу Општине Бачка Па-
ланка" у Бачкој Паланци, и то:

1. МИРОСЛАВУ РИСТИЋУ, пред-
седнику,

2. МИЛЕНКУ НИКОЛАШЕВИЋУ, 
члану

3. ЛАЗАРУ ШИЈАКОВУ, члану

престао мандат председника, од-
носно члана Надзорног одбора Јавног пре-
дузећа "Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка" у Бачкој         Паланци, да-
на 25. децембра 2012. године, у складу са  
чланом 66. Закона о јавним предузећима, 
којим је  прописано да ступањем на снагу 
Закона о јавним предузећима престају да 
раде Надзорни одбори, а њиховим члано-
вима престаје мандат.

II

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-67/2013
23. мај 2013. године     
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
 Мита Лачански, с.р.

132

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 66. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 119/2012) и члана 38. тачка 9.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 11. се-
дници, одржаној 23. маја  2013.  године, 
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о констатовању престанка 

мандата председнику и члановима 
Надзорног одбора Јавног предузећа 

Спортско-рекреациони центар 
"Тиквара" у 

Бачкој Паланци

I

Констатује се да је члановима 
Надзорног одбора Јавног  предузећа 
Спортско-рекреациони центар "Тиквара" 
у Бачкој Паланци, и то:

1. РАДОВАНУ СИВЧЕВИЋУ, пред-
седнику,

2. БОЈАНУ ВОЈВОДИЋУ, члану

3. МИЛАНКИ БАНОВИЋ, члану

престао мандат председника, од-
носно члана Надзорног одбора Јавног  
предузећа Спортско-рекреациони центар 
"Тиквара" у Бачкој Паланци, дана 25. де-
цембра 2012. године, у складу са  чланом 
66. Закона о јавним предузећима, којим је  
прописано да ступањем на снагу Закона 
о јавним предузећима престају да раде 
Надзорни одбори, а њиховим члановима 
престаје мандат.

II

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-68/2013
23. мај 2013. године     
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 66. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 119/2012) и члана 38. тачка 9.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 11. се-
дници, одржаној 23. маја  2013.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о констатовању престанка 

мандата председнику и члановима 
Надзорног одбора Јавног предузећа 

"Телевизија Бачка Паланка" у 
Бачкој Паланци

I

Констатује се да је члановима 
Надзорног одбора Јавног предузећа "Те-
левизија Бачка Паланка" у Бачкој Палан-
ци, и то:

1. ЈАСМИНИ  БОЈАНИЋ, председ-
нику,

2. СЛАВИШИ   ТРКУЉИ, члану

3. АЛЕКСАНДРИ  КРНАЈАЦ, члану

престао мандат председника, од-
носно члана Надзорног одбора Јавног 
предузећа "Телевизија Бачка Паланка" у 
Бачкој Паланци,  дана 25. децембра 2012. 
године, у складу са  чланом 66. Закона о 
јавним предузећима, којим је  прописа-
но да ступањем на снагу Закона о јавним 
предузећима престају да раде Надзорни 
одбори, а њиховим члановима престаје 
мандат.
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II

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-69/2013
23. мај 2013. године     
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

134

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члана 66. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 119/2012) и члана 38. тачка 9.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008, 2/2010 и 6/2013), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 11. се-
дници, одржаној 23. маја 2013.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о констатовању престанка 

мандата председнику и члановима 
Управног одбора и Надзорног 
одбора Јавног информативног 

предузећа "Радио БАП" у 
Бачкој Паланци

I

Констатује се да је члановима 
Надзорног одбора Јавног информативног 
предузећа "Радио БАП" у Бачкој Палан-
ци, и то:

1. НАДИ НОВАКОВИЋ, председ-
нику

2. РАДОВАНУ НИНКОВИЋУ, члану

3. ЈАСМИНИ  БОНАЧИЋ, члану

престао мандат председника, од-
носно члана Надзорног одбора Јавног 
информативног предузећа "Радио БАП" у 
Бачкој Паланци,  дана 25. децембра 2012. 
године, у складу са  чланом 66. Закона о 
јавним предузећима, којим је  прописа-
но да ступањем на снагу Закона о јавним 
предузећима престају да раде Надзорни 
одбори, а њиховим члановима престаје 
мандат.

II

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

СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-70/2013
23. мај 2013. године         
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

135

На основу члана 66. тачка 15. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2008, 2/2010 и 6/2013), члана 6. и чла-
на 7. Правилника о додатној, образовној, 
здравственој и социјалној подршци дете-
ту и ученику („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 63/2010), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка је на својој 
25. седници, одржаној дана 23. маја 2013. 
године, донело 
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 

Комисије за процену потреба за 
пружањем додатне образовне, 

здравствене и социјалне подршке 
ученику и детету

I

Разрешава се др ЈЕЛЕНА ЈЕФТИЋ 
(педијатар) дужности члана Комисије за 
процену потреба за пружањем додат-
не образовне, здравствене и социјалне 
подршке ученику и детету.

Именује се др МИРОСЛАВ ЧЕР-
НИ (педијатар) за члана Комисије за про-
цену потреба за пружањем додатне обра-
зовне, здравствене и социјалне подршке 
ученику и детету.

II

Разрешева се МИЛЕНА МИЛЕ-
ТИЋ (клинички психолог) дужности чла-
на Комисије за процену потреба за пру-
жањем додатне образовне, здравствене и 
социјалне подршке ученику и детету. 

Именује се БИЉАНА РАДОВИЋ 
(школски психолог) за члана Комисије 
за процену потреба за пружањем додат-
не образовне, здравствене и социјалне 
подршке ученику и детету.

III

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: III-119-63/2013
23. маја 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.

136

На основу члана 13. став 2. Зако-
на о управљању отпадом ( „Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 36/2009), 
члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локал-
ној самоуправи ( „Службени гласник Ре-
публике Србије“ бр. 129/2007), члана 59. 
и члана 109. став 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 17/2008, 2/2010 и 
6/2013), председник Општине Бачка Па-
ланка, дана 23. маја 2013. године, донео 
је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 
представника и заменика 

представника у Међуопштинску 
радну групу на основу Споразума 

о сарадњи Града Новог Сада и 
општина Бачка Паланка, Бачки 

Петровац, Беочин, Жабаљ, 
Србобран, Темерин и Врбас у 

формирању региона за управљање 
комуналним отпадом

I

Разрешавају се БОЈАН РАД-
МАН, дужности представника и ДЕСА 
БОРЈАН, дужности заменика представ-
ника Међуопштинске радне групе на ос-
нову Споразума о сарадњи Града Новог 
Сада и општина Бачка Паланка, Бачки 
Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Те-
мерин и Врбас у формирању региона за 
управљање комуналним отпадом.

Именују се АЛЕКСАНДАР ЂЕ-
ДОВАЦ, за представника и МАЈА ПИ-
ЛИПОВИЋ, за заменика представника 
Међуопштинске радне групе на основу 
Споразума о сарадњи Града Новог Сада 
и општина Бачка Паланка, Бачки Петро-
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вац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин 
и Врбас у формирању региона за упра-
вљање комуналним отпадом.

II

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

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-2/2013-38
23. мај 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКA

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