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О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А
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На основу члана 19. став 2. Зако-

на о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 41/2009, 53/2010 и 101/2011), чла-
на 65. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 24/2013 – пречишћен текст), 
члана 33. Пословника о раду Општин-
ског већа Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 19/2008), а на предлог Комиси-
је за саобраћај Општине Бачка Паланка, 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка на својој 47. седници, одржаној дана 
05. децембра 2013. године, донело је 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава на мерама 
за повећање нивоа безбедности 
саобраћаја за 2014. годину на 
територији Општине Бачка 

Паланка 

Члан 1.

Овим Програмом утврђују се пла-
нирани приходи и намена средстава за 
финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији 
Општине Бачка Паланка за 2014. годину.

Финансирање унапређења безбед-
ности саобраћаја на путевима на тери-
торији Општине Бачка Паланка за 2014. 
годину у смислу овог Програма обухвата 

опредељивање планираних средстава за 
поправку саобраћајне инфраструктуре и 
за остале активности на унапређењу без-
бедности саобраћаја на путевима.

Члан 2.

За реализацију овог Програма Од-
луком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2014. годину планирана су средства у 
укупном износу од 8.000.000,00 динара 
од новчаних казни за саобраћајне прекр-
шаје предвиђене прописима о безбед-
ности саобраћаја на путевима, а обезбе-
диће се сразмерно оствареним приходи-
ма у буџету Општине Бачка Паланка.

Члан 3.

Планирани приходи за реализа-
цију Програма су:

рб Назив Износ

1.

- Средства од 
новчаних казни за 
2014. годину (члан 
17. став 2. тач 2. - 
ЗОБС-а)
- Неутрошена 
средства из 2013. 
године (члан 17. став 
2. тач 2. - ЗОБС-а)

8.000.000,00

Укупно: 8.000.000,00

SLU@BENI LIST
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 Планирана средства опредељују се на следећи начин:

рб Назив Износ

1.  
Поправка саобраћајне инфраструктуре (члан 18. став 1.) - 50% 
планираних средстава – Средства се налазе у глави ЈП „Дирекција 
за изградњу општине Бачка Паланка“, по позицијама

4.000.000,00

1.1.

Радови и услуге на изградњи, санацији и реконструкцији саобраћајне 
инфраструктуре (путеви, пешачке комуникације, бициклистичке ко-
муникације, расвета, саобраћајна сигнализација и сл.) на критичним 
зонама и небезбедним местима.

2.500.000,00

 1.2.

A. Израда СТРАТЕГИЈЕ безбедности саобраћаја са следећим елемен-
тима:
1. Анализа стања безбедности саобраћаја на територији општине,
2. Анализа стања безбедности саобраћаја у зонама ШКОЛЕ и критич-

ним деоницама/местима,
3. Идентификација црних тачака на комплетној путној мрежи општине
4. Мапирање ризика на путној мрежи,
5. Предлог мера
Б. Израде Студија изводљивости, истраживања и сл. из домена са-
обраћаја.

1.500.000,00

2.  Остале активности на унапређењу безбедности саобраћаја на 
путевима - 50% планираних средстава 4.000.000,00

 2.1.

Финансирање рада Комисије за саобраћај општине Бачка Палан-
ка и радних тела и/или група ангажованих на пословима безбед-
ности саобраћаја. Финансирање оспособљавања и усавршавања 
радних тела и/или група за безбедност саобраћаја, као и финан-
сирање стручног усавршавања наставника у предшколским и 
установама основног и средњег образовања (семинари, савето-
вања, путовања и сл.).

422 – 
300.000,00

423 – 
200.000,00

500.000,00

 2.2.

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања:
1. Превентивно промотивне акције из области безбедности 

саобраћаја,

2. Вршење едукације деце школског и предшколског узраста,

3. Израда и набавка публикација за децу,

4. Финансирање манифестација и такмичења из области 
безбедности саобраћаја.

423 – 
500.000,00

426 – 
200.000,00

512 – 
300.000,00

1.000.000,00
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2.3.

Финансирање или суфинансирање
1. Опремања полигона за обуку возача,
2. Опремања саобраћајних полигона у школама 
3. Набавке техничких средстава за опремање саобраћајних 

секција 

512 –
 
1.500.000,00

 2.4. Набавка опреме и средстава за надзор и контролу безбедности 
саобраћаја, мониторинг

512 –

1.000.000,00

За реализацију и утрошак средста-
ва по овом Програму задужена је Коми-
сија за саобраћај Oпштине Бачка Палан-
ка.

Члан 4.

Комисија за саобраћај Oпштине 
Бачка Паланка се обавезује да ће актив-
ности бити изведене стручно и квали-
тетно, у складу са Законом, стандардима 
и нормативима који важе за ову врсту 
посла.

Члан 5.

Комисија за саобраћај Oпштине 
Бачка Паланка подноси Општинском 
већу Општине Бачка Паланка Извештај 
о реализацији Програма са исказаним 
физичким и финансијским показатељима 
о извршеним активностима и утрошку 
средстава.

Члан 6.
Овај Програм објавити у „Служ-

беном листу Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-101/2013
05. децембaр 2013.године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка,

Бојан Радман, с.р.
                                 

332

На основу члана 99. став 4. За-
кона о ванредним ситуацијама („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 15. 
Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите на територији Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 3/2012) и чла-
на 65. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013-пречишћени текст), 
Општинско веће Oпштине Бачка Палан-
ка, на својој 47. седници, одржаној дана 
05. децембра 2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању јединица цивилне 

заштите опште намене у Општини 
Бачка Паланка

Члан 1.

На територији Општине Бачка Па-
ланка образује се 17 водова, са 452 при-
падника. 

Члан 2.

Јединице цивилне заштите опште 
намене образују се по месним заједни-
цама у седишту Општине и насељеним 
местима.
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Члан 3.

У седишту Општине:

1) у МЗ "Братство",  образује се 
један вод, са 35 припадника,

2) у МЗ "Стари град", образује се 
један вод, са 35 припадника,

3) у МЗ "Дунав", образује се  
један вод, са 35 припадника,

4) у МЗ "Центар", образује се 
један вод, са 35 припадника.

У насељеним местима:

1) у МЗ „Визић“, образује се  
један вод, са 24 припадника,

2) у МЗ „Гајдобра“, образује се 
један вод, са 24 припадника, 

3) у МЗ "Деспотово", образује се 
један вод, са 24 припадника,

4) у МЗ "Карађорђево", образује 
се један вод, са 24 припадника,

5) у МЗ "Младеново", образује се 
један вод, са 24 припадника,

6) у МЗ "Нештин", образује се 
један вод, са 24 припадника,

7) у МЗ "Нова Гајдобра", образује 
се један вод, са 24 припадника,

8) у МЗ "Обровац", образује се 
један вод, са 24 припадника,

9) у МЗ "Параге", образује се 
један вод, са 24 припадника,

10) у МЗ "Пивнице", образује се 
један вод, са 24 припадника,

11) у МЗ "Силбаш", образује се 
један вод, са 24 припадника,

12) у МЗ "Товаришево", образује 
се један вод, са 24 припадника,

13) у МЗ "Челарево", образују се 
два вода, са по 24 припадника.

Члан 4.

Задужује се Општинска управа 
Општине Бачка Паланка – Одељење за 
општу управу и заједничке послове да у 
року од 30 дана од дана доношења овог 
решења изврши образовање јединица 
цивилне заштите опште намене, изврши 
избор људства и у сарадњи са надлежним 
органом, саопшти одговарајући распо-
ред.

Члан 5.

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

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-82-12/2013
05. децембaр 2013.године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка,

Бојан Радман, с.р.

333

На основу члана 46. став 1. тачка 
7. и члана 56. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 129/2007), члана 65. 
став 1. тачка 7. и члана 74. став 3. Ста-
тута општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
47. седници, одржаној дана 05. децембра 
2013. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о постављeњу заменикa начелника 

Општинске управе  Општине 
Бачка Паланка 
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I

МИЛЕ КОЛАР, дипломирани пра-
вник из Бачке Паланке поставља се за 
заменика начелника Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, на период од 5 
година.

II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења.

Даном ступања на снагу овог ре-
шења, Миле Колар ступа на дужност 
заменика начелника Општинске управе  
Општине Бачка Паланка.

III

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

                   
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА                                                  
Број: III-111-13/2013
05. децембaр 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 Председник
 Општинског већа,                                                                                                         

Александар Ђедовац, с.р.                 

334

На основу члана 19. став 1. За-
кона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник  Републике Србије“ број 
119/2012), члана 65. став 1. тачка 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013- пречишћен текст) и члана 2. Од-
луке о накнадама председнику и члано-
вима Надзорних одбора јавних предузећа 
чији је оснивач Општина Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 32/2013), Општинско веће 

Општине Бачка Паланка на својој 47. се-
дници, одржаној дана 05. децембра 2013. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о висини накнаде председнику 
и члановима Надзорног одбора 

Јавног предузећа Спортско - 
рекреациони центар „Тиквара“ 

Бачка Паланка 

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
висини накнаде председнику и чланови-
ма Надзорног одбора Јавног предузећа 
Спортско - рекреационог центра „Тиква-
ра“ Бачка Паланка, коју је Надзорни од-
бор Јавног предузећа Спортско - рекре-
ационог центра „Тиквара“ Бачка Паланка 
донео на својој седници одржаној дана 
18. новембра 2013. године.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
  
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-94/2013
05. децембaр 2013.године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка,

Бојан Радман, с.р.

335

На основу члана 45. став 1. Закона 
о општем управном поступку (“Службе-
ни лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и „Служ-
бени гласник Републике Србије“ бр. 
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30/10) Општинска управа Општине Ба-
чка Паланка - Одељење за привреду, ре-
шавајући по предлогу ЈП „Србијагас“ из 
Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12 
за непотпуну експропријацију непокрет-
ности ради установљавања службености 
пролаза разводног гасовода Бачка Палан-
ка – Бач, са одвојком за Обровац и ГМРС 
Обровац и то на кат. парц. бр. 3794 по-
вршине 53 а 02 м2, у делу од 02 а 49 м2 
К.О. Товаришево, уписане у ЛН бр. 1867 
К.О. Товаришево као приватна својина у 
целости, власника Милетић Татјане из 
Товаришева, раније на адреси ул. Југо-
словенске армије бр.29, а сада на непо-
знатој адреси, доноси

ЗАКЉУЧАК

ПОСТАВЉА СЕ привремени за-
ступник противнику предлагача Милетић 
Татјани из Товаришева, раније на адреси 
ул. Југословенске армије бр.29, а сада на 
непознатој адреси, у лицу Пуђа Марије, 
дипл. правника из Бачке Паланке, ул. Ду-
шана Ћубића бр. 18, јер би редован пос-
тупак око утврђивања пребивалишта, од-
носно боравишта противника предлагача 
у поступку покренутом по предлогу ЈП 
„Србијагас“ из Новог Сада, ул. Народног 
фронта бр. 12 за непотпуну експроприја-
цију непокретности ради установљавања 
службености пролаза разводног гасовода 
Бачка Паланка – Бач, са одвојком за Об-
ровац и ГМРС Обровац и то на кат. парц. 
бр. 3794 површине 53 а 02 м2, у делу од 
02 а 49 м2 К.О. Товаришево, уписане у 
ЛН бр. 1867 К.О. Товаришево трајао ду-
го, па би због тога могле настати штетне 
последице за једну или обе странке.

Привремени заступник има у пос-
тупку за који је постављен сва права и 
дужности законског заступника и преду-
зима радње све док се противник пред-
лагача, његов пуномоћник, законски за-

ступник или овлашћени представник  не 
појави пред поступајућим органом.

Овај закључак објавити на 
огласној табли Општинске управе 
Општине Бачка Паланка и „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Образложење:

Пред овим органом у току је пос-
тупак по предлогу ЈП „Србијагас“ из 
Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12 
за непотпуну експропријацију непокрет-
ности ради установљавања службености 
пролаза разводног гасовода Бачка Палан-
ка – Бач, са одвојком за Обровац и ГМРС 
Обровац и то на кат. парц. бр. 3794 по-
вршине 53 а 02 м2, у делу од 02 а 49 м2 
К.О. Товаришево, уписане у ЛН бр. 1867 
К.О. Товаришево као приватна својина у 
целости, власника Милетић Татјане из 
Товаришева, раније на адреси ул. Југо-
словенске армије бр.29, а сада на непо-
знатој адреси.

Како предлагачу и поступајућем 
органу није позната садашња адреса 
пребивалишта, односно боравишта про-
тивника предлагача Милетић Татјане, 
то је поступајући орган одлучио као у 
диспозитиву овог закључка, те је Миле-
тић Татјани, сада на непознатој адреси, 
у складу са чл. 45. став 1. Закона о опш-
тем управном поступку (“Службени лист 
СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гла-
сник Републике Србије“ бр. 30/10) поста-
вио привременог заступника у лицу Пуђа 
Марије, дипл. правника из Бачке Палан-
ке, ул. Душана Ћубића бр. 18, а имајући у 
виду да би редован поступак око утврђи-
вања пребивалишта, односно боравишта 
противника предлагача трајао дуго, па би 
због тога могле настати штетне последи-
це за једну или обе странке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог закључка није 
дозвољена посебна жалба.
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Oдељење за привреду
Број: IV-03-465-63/2013
14. новембaра 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Руководилац 
Одељења за привреду,

Зоран Баћина, с.р.
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На основу члана 45. став 3. Закона 
о општем управном поступку (“Службе-
ни лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 и „Служ-
бени гласник Републике Србије“ бр. 
30/10), Општинска управа Општине Ба-
чка Паланка - Одељење за привреду, ре-
шавајући по предлогу ЈП „Србијагас“ из 
Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12 
за непотпуну експропријацију непокрет-
ности ради установљавања службености 
пролаза разводног гасовода Бачка Палан-
ка – Бач, са одвојком за Обровац и ГМРС 
Обровац и то на кат. парц. бр. 3614/1 по-
вршине 1 ха 06 а 62 м2, у делу од 05 а 
81 м2 К.О. Товаришево, уписане у ЛН 
бр. 1410 К.О. Товаришево као приватна 
својина, власника пок. Бошков Радмиле, 
бив. из Бачке Паланке, ул. Краља Петра I 
бр. 38, у целости, доноси

ЗАКЉУЧАК

ПОСТАВЉА СЕ привремени за-
ступник за противника предлагача пок. 
Бошков Радмилу, бив. из Бачке Паланке, 
ул. Краља Петра I бр. 38, у лицу Јеле-
не Малиновић, дипл. правника из Бачке 
Паланке, ул. Цара Лазара бр. 129, јер је 
потребно спровести радње у покренутом 
поступку по предлогу ЈП „Србијагас“ из 
Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12 
за непотпуну експропријацију непокрет-

ности ради установљавања службености 
пролаза разводног гасовода Бачка Палан-
ка – Бач, са одвојком за Обровац и ГМРС 
Обровац и то на кат. парц. бр. 3614/1 по-
вршине 1 ха 06 а 62 м2, у делу од 05 а 
81 м2 К.О. Товаришево, уписане у ЛН 
бр. 1410 К.О. Товаришево као приватна 
својина, власника пок. Бошков Радмиле, 
бив. из Бачке Паланке, ул. Краља Петра I 
бр. 38, у целости које се не могу одлага-
ти, а противника предлагача није могуће, 
односно њеног законског заступника, 
овлашћеног представника или пуномоћ-
ника није могуће благовремено позвати, 
а редован поступак око утврђивања за-
конског заступника, овлашћеног пред-
ставника или пуномоћника противника 
предлагача би трајао дуго, па би због 
тога могле настати штетне последице за 
једну или обе странке.

Привремени заступник има у пос-
тупку за који је постављен сва права и 
дужности законског заступника и преду-
зима радње све док се законски заступ-
ник, овлашћени представник или пуно-
моћник противника предлагача не појави 
пред поступајућим органом.

Овај закључак објавити на оглас-
ној табли Општинске управе Општи-
не Бачка Паланка и „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

Образложење:

Пред овим органом у току је пос-
тупак по предлогу ЈП „Србијагас“ из 
Новог Сада, ул. Народног фронта бр. 12 
за непотпуну експропријацију непокрет-
ности ради установљавања службености 
пролаза разводног гасовода Бачка Палан-
ка – Бач, са одвојком за Обровац и ГМРС 
Обровац и то на кат. парц. бр. 3614/1 по-
вршине 1 ха 06 а 62 м2, у делу од 05 а 
81 м2 К.О. Товаришево, уписане у ЛН 
бр. 1410 К.О. Товаришево као приватна 
својина, власника пок. Бошков Радмиле, 
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бив. из Бачке Паланке, ул. Краља Петра I 
бр. 38, у целости.

Оперативним радом на терену и 
провером кроз ЈИС МУП-а Републике 
Србије – Полицијска станица Бачка Па-
ланка дошла је до сазнања да је пред-
метно лице – противник предлагача пре-
минуло. Како је у покренутом поступку 
потребно предузети радње које се не 
могу одлагати, а противника предлагача 
није могуће, односно њеног законског за-
ступника, овлашћеног представника или 
пуномоћника није могуће благовремено 
позвати, то је поступајући орган одлучио 
као у диспозитиву овог закључка, те је за 
противника предлагача пок. Бошков Рад-
милу, бив. из Бачке Паланке, ул. Краља 
Петра I бр. 38, у складу са чл. 45. став 
3. Закона о општем управном поступку 
(“Службени лист СРЈ” бр. 33/97 и 31/01 
и „Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 30/10), поставио привременог заступ-
ника у лицу Јелене Малиновић из Ба-
чке Паланке, ул. Цара Лазара бр. 129, а 
имајући у виду да би редован поступак 
око утврђивања законског заступника, 
овлашћеног представника или пуномоћ-
ника противника предлагача трајао дуго, 
па би због тога могле настати штетне по-
следице за једну или обе странке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог закључка није 
дозвољена посебна жалба.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Одељење за привреду
Број: IV-03-465-74/2013
15. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Руководилац 
Одељења за привреду,

Зоран Баћина, с.р.
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