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5725
БАЧ КА ПА ЛАН КА
На осно ву чла на 32. тач ка 9. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 129/07 и 83/14  – др. за кон), чл. 35. 
и 39. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
119/12, 116/13  – аутен тич но ту ма че ње и 44/14  – др. за кон), чла на 
37. тач ка 9. и чла на 108. став 1. Ста ту та оп шти не Бач ка Па лан-
ка („Слу жбе ни лист оп шти не Бач ка Па лан ка”, број 24/13  – пре чи-
шћен текст), 

Скуп шти на оп шти не Бач ка Па лан ка, на 34. сед ни ци, одр жа-
ној 2. но вем бра 2015. го ди не, до не ла је 

Р Е  Ш Е  Њ Е 

о раз ре ше њу ди рек то ра Jавног пред у зе ћа „Ди рек ци ја  
за из град њу оп шти не Бач ка Па лан ка”, Бач ка Па лан ка

I
Ђор ђе Ву ји чић, ди пло ми ра ни ин же њер тех но ло ги је из Бач-

ке Па лан ке, раз ре ша ва се ду жно сти ди рек то ра Jавног пред у зе ћа 
„Ди рек ци ја за из град њу оп шти не Бач ка Па лан ка”, Бач ка Па лан ка 
на ко ју је име но ван Ре ше њем Скуп шти не оп шти не Бач ка Па лан ка, 
број II-119-167/2013 од 4. ок то бра 2013. го ди не, пре ис те ка пе ри о-
да на ко ји је име но ван.

II
Ре ше ње сту па на сна гу да ном до но ше ња и ко нач но је.

III
Дис по зи тив овог ре ше ња об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку 

Ре пу бли ке Ср би је”, „Слу жбе ном ли сту оп шти не Бач ка Па лан ка”, 
као и на ин тер нет стра ни ци оп шти не Бач ка Па лан ка www.bac ka-
pa lan ka.org.rs.

Број II-119-84/2015
У Бач кој Па лан ци, 2. но вем бра 2015. го ди не 

Скуп шти на оп шти не Бач ка Па лан ка 
Пред сед ник, 

Ми та Ла чан ски, с.р.

5726
На осно ву чла на 32. став 1. тач ка 9. За ко на о ло кал ној са мо-

у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 129/07 и 83/14  –  др. за кон), 
чла на 42. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 119/12, 116/13  – аутен тич но  ту ма че ње и 44/14  – др. за кон), чла-
на 37. тач ка 9. и чла на 108. став 1. Ста ту та Оп шти не Бач ка Па лан-
ка („Слу жбе ни лист оп шти не Бач ка Па лан ка”, број 24/13  –  пре чи-
шћен текст), 

Скуп шти на оп шти не Бач ка Па лан ка, на 34. сед ни ци, одр жа ној 
2. но вем бра 2015. го ди не и  4. но вем бра  2015. го ди не,  до не ла је 

Р Е  Ш Е  Њ Е 

о име но ва њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Jавног 
пред у зе ћа „Ди рек ци ја за из град њу оп шти не Бач ка  

Па лан ка”, Бач ка Па лан ка

I
Бра ни слав Шу шни ца, ди пло ми ра ни еко но ми ста из Па ра га, 

име ну је се за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа „Ди-
рек ци ја за из град њу оп шти не Бач ка Па лан ка”, Бач ка Па лан ка, на 
пе ри од ко ји ни је ду жи од шест ме се ци.

II
Ре ше ње сту па на сна гу да ном до но ше ња и ко нач но је.  

III
Дис по зи тив овог ре ше ња об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку 

Ре пу бли ке Ср би је”, „Слу жбе ном ли сту оп шти не Бач ка Па лан ка”, 
као и на ин тер нет стра ни ци оп шти не Бач ка Па лан ка www.bac ka-
pa lan ka.org.rs.

Број II-119-85/2015
У Бач кој Па лан ци, 4. но вем бра  2015. го ди не 

Скуп шти на оп шти не Бач ка Па лан ка 
Пред сед ник,  

Ми та Ла чан ски, с.р.

Л О К А Л Н А  СА М ОУ П РА ВА

П Р И В Р Е Д Н А  Д РУ Ш Т ВА
5727

На осно ву чла на 27. став 1. тач ка 16) Од лу ке о ускла ђи ва њу по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа за упра вља ње др жав ним пу те ви ма са За-
ко ном о јав ним пред у зе ћи ма (,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 46/13 и 90/14) и чла на 31. став 1. тач ка 16) Ста ту та Јав ног пред у зе ћа „Пу те ви 
Ср би је”,

Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа „Пу те ви Ср би је”, на сед ни ци одр жа ној 23. ок то бра 2015. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

о из ме на ма Од лу ке о ви си ни по себ не на кна де за упо тре бу јав ног пу та, ње го вог де ла и пут ног објек та (пу та ри на)

1. У Од лу ци о ви си ни по себ не на кна де за упо тре бу јав ног пу та, ње го вог де ла и пут ног објек та (пу та ри на) („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09 и 78/14), тач ка 2. ме ња се и гла си:

„2. Ви си на по себ не на кна де из тач ке 1. ове од лу ке у за ви сно сти од ка те го ри је во зи ла и ка рак те ри стич не де о ни це ауто пу та из но си:
1. За де о ни цу Бе о град –Ниш

ка те го ри ја во зи ла IA I II III IV
Из нос у ди на ри ма 370.00 730.00 1,100.00 2,190.00 4,390.00

2. За де о ни цу Бе о град –Шид
ка те го ри ја во зи ла IA I II III IV
Из нос у ди на ри ма 170.00 340.00 520.00 1,030.00 2,050.00
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3. За де о ни цу Бе о град –Су бо ти ца
ка те го ри ја во зи ла IA I II III IV
Из нос у ди на ри ма 150.00 290.00 440.00 880.00 1,760.00

На плат не ста ни це Зма је во и Вр бас
ка те го ри ја во зи ла IA I II III IV
Из нос у ди на ри ма 130.00 270.00 400.00 810.00 1,610.00

4. За де о ни цу Ниш –Ле ско вац
На плат не ста ни це До ље вац, До ље вац се ло и Бре сто вац

ка те го ри ја во зи ла IA I II III IV
Из нос у ди на ри ма 100.00 190.00 280.00 570.00 1,130.00

Тро шко ви ван ред ног по ступ ка из но се 350,00 ди на ра.
Пу та ри на за мо тор на во зи ла стра не ре ги стра ци је пла ћа се у 

ди на ри ма, али је мо гу ће пла ћа ње и у ЕУР.”
2. Тач ка 6б ме ња се и гла си:
„6б. Ку по ви на до пу не пу ње ња ТАГ-а без по пу ста, мо же се 

из вр ши ти са мо на вид но обе ле же ним ка на ли ма на плат не ста ни-
це. Вред ност ми ни мал не до пу не из но си 2,000.00 ди на ра. Ку по ви-
на до пу не пу ње ња ТАГ-а ни је до зво ље на на ка на ли ма са чи стом 
елек трон ском на пла том пу та ри не”.

3. Ова од лу ка, по до би ја њу са гла сно сти Вла де, об ја вљу је се 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” и сту па на сна гу осмог 
да на од да на об ја вљи ва ња. 

I број 953-15988 
У Бе о гра ду, 23. ју ла 2015. го ди не

По овла шће њу
пред сед ни ка Над зор ног од бо ра

ЈП „Пу те ви Ср би је” 
Члан,

Ве се лин Осма лић, с.р.

5728
На осно ву чла на  41. став 1. По слов ни ка о ра ду Над зор ног 

од бо ра,  
Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа  „Пу те ви Ср би је”,  на  49. 

сед ни ци одр жа ној 12. но вем бра 2015. го ди не,  до но си 

ОД  Л У  КУ

1. Ста вља се ван сна ге Од лу ка о из ме на ма и до пу на ма Од-
лу ке о ви си ни по себ не на кна де за упо тре бу јав ног пу та, ње го вог 
де ла и пут ног објек та (пу та ри на), I број  953-22997/15-4 од 23. ок-
то бра 2015. го ди не.

2. Од лу ка из тач ке 1. ове од лу ке сту па на сна гу да ном до но-
ше ња. 

Број 953-24523/15-10
У Бе о гра ду, 12. но вем бра 2015. го ди не

Пред сед ник Над зор ног од бо ра,
проф. др Ми лан Ву ја нић, с.р.

5729
На осно ву чла на 27. став 1. тач ка 16) Од лу ке о ускла ђи ва њу 

по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа за упра вља ње др жав ним пу те ви ма са 
За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма (,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 46/13 
и 90/14) и чла на 31. став 1. тач ка 16) Ста ту та Јав ног пред у зе ћа 
„Пу те ви Ср би је”,

Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа „Пу те ви Ср би је”, на те ле-
фон ској сед ни ци одр жа ној 12. но вем бра 2015. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ 

о из ме на ма Од лу ке о ви си ни по себ не на кна де  
за упо тре бу јав ног пу та, ње го вог де ла и пут ног објек та 

(пу та ри на)
1. У Од лу ци о ви си ни по себ не на кна де за упо тре бу јав ног пу-

та, ње го вог де ла и пут ног објек та (пу та ри на) („Слу жбе ни гла сник 

РС”, бр. 56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09 и 78/14), тач ка 2. ме ња 
се и гла си:

„2. Ви си на по себ не на кна де из тач ке 1. ове од лу ке у за ви сно-
сти од ка те го ри је во зи ла и ка рак те ри стич не де о ни це ауто пу та из-
но си:

1. За де о ни цу Бе о град –Ниш
ка те го ри ја во зи ла IA I II III IV
Из нос у ди на ри ма 370.00 730.00 1,100.00 2,190.00 4,390.00

2. За де о ни цу Бе о град –Шид
ка те го ри ја во зи ла IA I II III IV
Из нос у ди на ри ма 170.00 340.00 520.00 1,030.00 2,050.00

3. За де о ни цу Бе о град –Су бо ти ца
ка те го ри ја во зи ла IA I II III IV
Из нос у ди на ри ма 150.00 290.00 440.00 880.00 1,760.00

На плат не ста ни це Зма је во и Вр бас
ка те го ри ја во зи ла IA I II III IV
Из нос у ди на ри ма 130.00 270.00 400.00 810.00 1,610.00

4. За де о ни цу Ниш –Ле ско вац
На плат не ста ни це До ље вац, До ље вац се ло и Бре сто вац

ка те го ри ја во зи ла IA I II III IV
Из нос у ди на ри ма 100.00 190.00 280.00 570.00 1,130.00

Тро шко ви ван ред ног по ступ ка из но се 350,00 ди на ра.
Пу та ри на за мо тор на во зи ла стра не ре ги стра ци је пла ћа се у 

ди на ри ма, али је мо гу ће пла ћа ње и у ЕУР.”
2. Тач ка 6б ме ња се и гла си:
„6б. Ку по ви на до пу не пу ње ња ТАГ-а без по пу ста, мо же се 

из вр ши ти са мо на вид но обе ле же ним ка на ли ма на плат не ста ни-
це. Вред ност ми ни мал не до пу не из но си 2,000.00 ди на ра. Ку по ви-
на до пу не пу ње ња ТАГ-а ни је до зво ље на на ка на ли ма са чи стом 
елек трон ском на пла том пу та ри не”.

3. Ова од лу ка, по до би ја њу са гла сно сти Вла де, об ја вљу је се у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” и сту па на сна гу да ном 
об ја вљи ва ња.

Број 953-24523/15-7
У Бе о гра ду, 12. но вем бра 2015. го ди не

Пред сед ник Над зор ног од бо ра,
проф. др Ми лан Ву ја нић, с.р.

5730
На осно ву чла на 8. Уред бе о пре но су ка пи та ла без на кна де 

за по сле ни ма код из да ва ча ме ди ја („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
65/15),

Од го вор но ли це из да ва ча ме ди ја  Јав ног пред у зе ћа „Штам па, 
ра дио и филм”, Бор, до но си

И С  П РА В  КУ

Јав ног по зива за упис бес плат них уде ла

У тач ки 4. став 1. по зи ва, ко ји са да гла си:
„Упис уде ла ће се спро ве сти у про сто ри ја ма Прав не слу жбе 

Јав ног пред у зе ћа „Штам па, ра дио и филм”,  Бор у Бо ру, по чев од 
6. но вем бра 2015. го ди не до 21. но вем бра 2015. го ди не (рад ним 
да ни ма и у да не ви кен да) и вр ши ће се у вре ме ну од 12,00 до 15,00 
ча со ва.”

У тач ки 4. став 5. по зи ва, ко ји са да гла си:
„Рок за упис уде ла по чи ње да те че од пр вог сле де ћег да на од 

да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у днев ном ли сту са по чет ком у 
12,00 ча со ва и тра ја ће до 15,00 ча со ва сва ког да на, и за вр ша ва се 
21. но вем бра 2015. го ди не у 15,00 ча со ва.”

 – Из Јав ног пред у зе ћа „Штам па, ра дио и филм”, Бор




