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На основу члана 19. став 2, члана 
22., члана 26. став 1 и члана 27. став 10. 
Закона о јавној својини ("Службени гла-
сник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 
95/2018), члана 4.а став 4. тачка 4. Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" бр. 10/2014 и 21/2014) и члана 
40. тачка 41. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 41. сед-
ници одржаној 21. фебруара 2020. године 
доноси

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА, ОРГАНИЗАЦИЈИ 

"ЦРВЕНИ КРСТ"  
БАЧКА ПАЛАНКА

I

Општина Бачка Паланка даје 
на коришћење непокретност у јавној 
својини Општине Бачка Паланка упи-
сану у Лист непокретности бр. 9065 К.О. 
Бачка Паланка-град, на катастарској 
парцели бр. 21078 К.О. Бачка Паланка – 
град, потес "Багремара" – објекат број 

"4" – земљиште под зградом и другим 
објектом, површине 2 а 02 м2 – сани-
тарни чвор са тушевима, организацији 
"Црвени крст Бачка Паланка" из Бачке 
Паланке, ул. Југословенске армије бр. 23.

II

Организација "Црвени крст Бачка 
Паланка" из Бачке Паланке, ул. Југо-
словенске армије бр. 23 има право да 
поверену непокретност из тачке I овог 
Решења држи и користи, без спровођења 
промена у катастарском операту, у складу 
са њеном природом и наменом на начин 
прописан Законом којим се уређује јавна 
својина, обезбеди средства за инвести-
ционо и текуће одржавање и предузима 
те радове уз сагласност носиоца права 
јавне својине на непокретности из тачке 
I овог Решења, без права располагања, 
отуђења, стављања хипотеке или другог 
терета на наведеној непокретности.

III

Права, обавезе, накнада, времен-
ски период на који се непокретност из 
тачке I овог Решења даје на коришћење 
и друга питања по основу давања на 
коришћење непокретности из тачке I 
овог Решења ближе ће се регулисати 
посебим Уговором, који ће закључити 
председник Општине Бачка Паланка, 
након прибављеног мишљења од Право-
бранилаштва Општине Бачка Паланка. 
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IV

Ово решење је коначно.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-463-11/2020
Дана: 21. фебруара 2020. године
Б А Ч К А П А Л А Н К А  

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански, с.р.

41

На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018 ), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 178. седници, одржаној 
дана 29. јануара  2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Нова Гајдобра" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Нова Гајдобра" за 
2020. годину, који је Савет Месне зајед-

нице "Нова Гајдобра " усвојио на својој 
21. седници одржаној дана 27. јануара 
2020. године.

II

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

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-1
Дана: 29.јанура 2020.године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

42

На основу члана 8. Правилника 
o личном пратиоцу детета ( " Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка " 
бр.12/2017) и члана 2. Правилника о кри-
теријумима и мерилима за утврђивање 
цене услуге лични пратилац детета (" 
Службени лист Општине Бачка Паланка 
" бр. 12/2017), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 178. седници, одржаној 
дана 29. јануара 2020. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о цени радног сата пружаоца 

услуге лични пратилац детета за 
2020. годину
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I

Цена радног сата пружаоца услуге лични пратилац детета за 2020. годину износи 
172,54 динара нето. 

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-40-91/2019
Дана: 29. јануара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

43

На основу члана 38. став 1. тачка 2. и став 2. Закона о културним добрима ("Служ-
бени гласник Републике Србије" бр. 71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011-др. закон) и члана 
64. став 1. тачка 22. Статута Oпштине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019), Општинско веће Општине Бачка Паланка уз претходну сагласност 
Историјског архива Града Новог Сада, на својој 179. седници одржаној дана 05. 02.2020.
године донело је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАТЕГОРИЈА РЕГИСТРАТУРСКОГ 

МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА

I

Овим решењем утврђују се Листе категорија регистратурског материјала са роко-
вима чувања насталог у раду органа и служби Општине Бачка Паланка.

II

Поједине врсте регистратурског материјала из претходне тачке чуваће се до сле-
дећих рокова:
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Класификациони знак
Садржај врста предмета Рок 

чувањаРед. бр. Главна 
група Група Под 

група
1 2 3 4 5 6

0 00 ОПШТЕ О ИЗБОРИМА
−	 изборни материјал (1 примерак) трајно
−	 материјали мандатно имунитетских комисија 5 година
−	 извештај изборне комисије о избору одборника и 

остали изборни материјал 4 године

01 ПРЕДМЕТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗНА ПОДРУЧЈА 
ДЕЛАТНОСТИ

−	 збирке, часописи и стручна штампа из различитих 
делатности 5 година

−	 претплата на службене листове и стручне часописе 2 године
011 ДОНОШЕЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРОПИСА

−	 Одлуке и прописи трајно
−	 објављивање прописа Скупштине Општине и 

њених органа (преписка у вези слања материјала на 
објављивање)

2 године

014 РЕФЕРЕНДУМИ
−	 записници и извештаји о организацији референдума и 

других облика непосредног изјашњавања грађана трајно

−	 упутства и остали пратећи материјали за спровођење 
референдума 5 година

015 РАЗГРАНИЧЕЊА ТЕРИТОРИЈА И ПОДРУЧЈА
−	 предмети о територијалном разграничењу месних 

заједница трајно

−	 предмети о утврђивању назива улица и тргова трајно

02
ОРГАНИЗАЦИЈА ОРГАНА ВЛАСТИ, УСТАНОВА, 
ПРЕДУЗЕЋА, ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И 
УДРУЖЕЊА И МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

−	 предмети о избору функционера и чланова извршних 
органа трајно

−	 сагласност на статуте предузећа и других организација трајно
−	 записници и материјали са седница органа и тела који 

одлучују трајно

020 ОРГАНИ ВЛАСТИ
−	 пословници Скупштине и извршних органа трајно
−	 програми, планови рада и извештаји о раду 

скупштине, извршних органа и извештаји о раду других 
органа

трајно

−	 актa председника Општине трајно
−	 предмети о међуопштинској сарадњи трајно
−	 предмети о организацији месних заједница трајно
−	 општи акти и записници о раду месне заједнице и 

њених органа трајно

−	 дописи о раду органа и писана обраћања грађана 
према Председнику Општине 2 године

021 УПРАВНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
−	 програми и планови рада органа управе, организација 

и служби трајно

−	 годишњи извештаји о раду органа управе, 
организација, служби трајно

−	 одлуке о организацији органа управе 5 година
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−	 дописи у вези са радом органа 2 године

022

УСТАНОВЕ И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 
ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ, 
КУЛТУРЕ, ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА, СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ И ДРУГИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ

−	 оснивање, организација и престанак рада установа и 
других организација у области јавних служби трајно

−	 оснивање, организација и престанак рада фондова трајно
−	  извештаји и информације о раду установа и 

организација у области јавних служби трајно

−	 давање сагласности на статуте установа и 
организација у области јавних служби трајно

−	 именовања чланова савета у установама и фондовима 
у области јавних служби 5 година

−	 материјали у вези са интеграцијом предузећа у 
области јавних служби трајно

−	 дописи у вези са радом установа и организација 2 године
023 ПРЕДУЗЕЋА, ЗАДРУГЕ, АГЕНЦИЈЕ И ДР.

−	 план пословања трајно
−	 оснивање, организација и престанак рада трајно
−	 избор и именовање у органе управљања 5 година
−	 разматрање и давање сагласности на статуте јавних 

предузећа трајно

−	 остали регистратурски материјал 2 године
    031 КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

−	 прописи о канцеларијском пословању и листе 
категорија регистратурског материјала са роковима 
чувања

трајно

−	 архивска књига трајно
−	 интерне доставне књиге, деловодници, регистри, 

картотеке предмета трајно

−	 евиденције печата, жигова и штамбиља трајно
−	 записници о прегледу архивске грађе и 

регистратурског материјала, о излучивању безвредног 
регистратурског материјала и о предаји архивске грађе 
надлежном органу

трајно

−	 базе података, датотеке (микрофилмови, дискови, 
дискете и сл.) трајно

−	 овлашћења за потписивање аката 10 година
−	 књига примљених рачуна 5 година
−	 контролник поштарине 5 година
−	 књиге експедоване поште 5 година
−	 доставне књиге за место 5 година
−	 пријемно отпремне листе 5 година
−	 овлашћења за подизање поштанских пошиљки 2 године
−	 књига примљене поште за личност 2 године
−	 дописи у вези са канцеларијским пословањем 2 године
−	 остали дописи у вези са канцеларијским пословањем 2 године

033 ОПШТЕ О ОБРАСЦИМА
−	 Прописи о обрасцима трајно

036 ПРЕДАЈА И ПРЕУЗИМАЊЕ ПОСЛОВА
55. −	 записници о примопредаји дужности 5 година

037 ПРИЈЕМ СТРАНАКА И ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

56 −	 материјали у вези са пријемом странака и давање 
информација 2 година
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038 НАДЗОР НАД УПРАВНИМ ПОСЛОВАЊЕМ

57 −	 записници и решења инспекције и друге предузете 
мере 10 година

04  ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ       

58. -вануправни предмети из области пружања правне 
помоћи 2 године

05 СТАТИСТИКА
59. −	  регистратурски материјал трајно

06 САСТАНЦИ, СЕДНИЦЕ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И 
ЗБОРОВИ

60. −	 записници, стенограми и сл. са седница, састанака и 
саветовања на којима се одлучује трајно

61. −	 записници, стенограми и сл. са седница радних тела 
Скупштине Општине трајно

62. −	 остали састанци и конференције, позиви и остали 
материјали органа 5 година

07 ОПШТЕ О ПРЕДСТАВКАМА И ПРИТУЖБАМА ВАН 
УПРАВНОГ ПОСТУПКА

63. −	 молбе, представке и жалбе ван управног поступка 4 године
09 ИНФОРМАТИКА

64. −	 аналитички материјали трајно
65. −	 остали регистратурски материјал 2 године

090 НОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ У ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАТИКЕ

66. −	 одлуке и друга општа акта трајно

091 ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И 
ПОДСИСТЕМА

67. −	 пројекти трајно
1 10 РАД И РАДНИ ОДНОСИ

68. −	 персонални досијеи бираних и постављених лица од 
стране Скупштине Општине и Општинског већа трајно

    69. −	 матична књига запослених радника трајно
70. −	 остали персонални досијеи 70 година

101 ЗАПОШЉАВАЊЕ РАДНИКА
71. −	 прописи трајно

104 ПРАВА ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ 
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

72. −	рационализација броја запослених у градским 
управама 20 година

73. −	 права нераспоређених радника и радника за чијим је 
радом престала потреба 5 година

105 ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА

74. −	 општи акти којима се уређују права и обавезе 
приправника трајно

110 СТАТУТИ, ПРАВИЛНИЦИ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

75. −	 правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у органима Општине трајно

76. −	остали регистратурски материјал 2 године
111 КОНКУРСИ И ОГЛАСИ ЗА РАДНА МЕСТА

77. −	одлуке о расписивању конкурса и огласа за 
попуњавање радних места 2 године

78. −	пријаве на конкурс 2 године

79. −	обавештења о избору по поднетим пријавама на 
конкурс-оглас 2 године
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112 ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И КРЕТАЊЕ У 
СЛУЖБИ

80. −	 решења о именовању и постављењу функционера 
(решења, уговори, споразуми и слично) трајно

81. −	 решења о заснивању радног односа на одређено и 
неодређено радно време трајно

82. −	 решења о распоређивању радника трајно
83. −	 решење о пријему радника на пробни рад 5 године

84. −	 решење о привременом распоређивању на задатке и 
послове 5 године

85. −	 уверења о радном односу 2 године
86. −	 допунски радни однос 2 године
87. −	 остали регистратурски материјал 2 године

113 СТАЖ ОСИГУРАЊА И РАДНЕ КЊИЖИЦЕ
88. −	 регистар о издатим радним књижицама трајно
89. −	 евиденција о стажу осигурања трајно
90. −	 решење о признавању стажа 40 година

91. −	 издавање уверења о радном стажу из евиденције које 
воде органи управе 2 године

.
114 НАКНАДЕ РАДНИКА НА ТЕРЕТ МАТЕРИЈАЛНИХ 

ТРОШКОВА ПОСЛОВАЊА

92. −	 акта о накнадама радника на терет материјалног 
пословања трајно

93. −	 накнада за одвојени живот 5 година
94. −	 накнада путних и селидбених трошкова 5 година
95. −	 накнада трошкова превоза на посао 5 година
96. −	 остали регистратурски материјал 2 године

115
ПОСЕБНА ЗАШТИТА ЖЕНА, ОМЛАДИНЕ, 
РАДНИКА СА ДУЖИМ ПЕНЗИЈСКИМ СТАЖОМ И 
ИНВАЛИДА

97. −	 прописи о посебној заштити жена, омладине и 
инвалида трајно

98. −	 акти у којима су утврђени послови, односно радни 
задаци које могу обављати инвалиди рада трајно

99. −	 решења о давању сагласности на ноћни рад 10 година
100. −	 остали регистратурски материјал 2 године

116 ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА 
ОДГОВОРНОСТ

101. −	 евиденција о изреченим мерама трајно

 102.
−	 покретање дисциплинског поступка за повреду радне 

дужности, изрицање мера и доношење одлука и других 
аката

5 година

   103.

−	 предмети у вези материјалне одговорности радника 
(пријава штете, записник и процена штете, поступак 
код суда опште надлежности за остваривање накнаде, 
одлука о ослобађању од накнаде штете)

5 година

104. −	 приговори на одлуку о дисциплинској и материјалној 
одговорности 5 година

105. −	 материјална одговорност радника 5 година
106. −	 остали регистратурски материјал 2 година

117 ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
107. −	 решења трајно
108. −	 тужбе у вези са радним споровима 10 година

109. −	 приговори и жалбе радника на остваривање права из 
радног односа 5 година
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110. −	 остало у вези са остваривањем права из радног односа 5 година
118 ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

111. −	 рeшења о престанку радног односа трајно
112. −	 приговори и одговори по приговору 3 године
113. −	 остали дописи у вези са престанком радног односа 2 година

119 КАДРОВСКА ПИТАЊА И ЕВИДЕНЦИЈА КАДРОВА
114. −	 евиденција о кадровима трајно
115. −	 картони запослених радника трајно
116. −	 евиденција донетих решења из радних односа трајно
117. −	 план потреба за кадровима 5 године
118. −	 решења о именовању чланова кадровских комисија 5 година

119. −	 план стручних испита, план пријема приправника и 
остали регистратурски материјал 2 године

12 120 ПЛАТНИ СИСТЕМ УОПШТЕ
120. −	 решења о платама и зарадама 10 година
121. −	 уверење о висини плате 5 година
122. −	 остали регистратурски материјал 2 године

121 ПЛАТЕ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА 5 година
123. −	 прописи трајно
124. −	 решења о јубиларним наградама 10 година

13  РАДНО ВРЕМЕ, ОДМОРИ, ОДСУСТВА И БОЛОВАЊА
130 РАДНО ВРЕМЕ

125. −	 одлука о радном времену 5 година
126. −	 решења о скраћеном радном времену 5 година
 127. −	 решења о продуженом радном времену и ноћном раду 2 године
128. −	 остали регистратурски материјал 2 године

ОДМОРИ (ДНЕВНИ И НЕДЕЉНИ, ГОДИШЊИ И 
ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ)

129. −	 план коришћења годишњих одмора 2 године

130. −	 рeшење о коришћењу годишњег одмора (1 примерак у 
досијеу) 2 године

131. −	 остали регистратурски материјал 2 године

15 ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И 
УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА

132. −	 акти о одређивању услова за стручно усавршавање трајно
151 КУРСЕВИ И СЕМИНАРИ

133. −	 пријаве на конкурсе и семинаре за стручно 
усавршавање и остали регистратурски материјал 2 године

152 СТРУЧНИ ИСПИТИ
134. −	 пријаве и остали дописи у вези са стручним испитима 5 године

154 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

135. −	 преписка у вези са оспособљавањем запослених и 
остали регистратурски материјал 2 године

156 ФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА
136. −	 накнада трошкова за полагање стручног испита 5 година
137. −	 трошкови организовања стручног образовања 5 година

138. −	 трошкови упућивања радника на стручно образовање 
код других органа 5 година

139. −	 остали регистратурски материјал 2 године
16 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

140. −	прописи у вези са безбедношћу и здрављем на раду трајно

141. −	евиденције и обрасци утврђени актом о вођењу 
евиденција из заштите на раду (обрасци 1-6 и 11-14) 40 година

142. −	евиденције и обрасци утврђени актом о вођењу 
евиденција из заштите на раду (обрасци 8-10) 6 година
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143. −	 остали регистратурски материјал 2 године

160 ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА И ПРЕВЕНТИВНЕ 
МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД

144. −	 прописи о превентивним мерама за безбедан и здрав 
рад на радном месту трајно

145. −	 поступак атестирања, прегледи и контроле средстава и 
опреме за личну заштиту на раду 10 година

146. −	 услови за смештај радника (просторије), резултати 
мерења 5 година

147. −	 давање мишљења на правилнике о мерама заштите на 
раду 5 година

148. −	 остали регистратурски материјал 2 године
163 ПОВРЕДА НА РАДУ

149. −	 евиденција о повредама на раду оперативно 10 година
150. −	 записник о повредама на раду 10 година
151. −	 пријаве повреде на раду радника у органима управе 2 година
152. −	 остали регистратурски материјал 2 година

164 ПРЕГЛЕДИ, ЗАПИСНИЦИ, РЕШЕЊА КОЈИМА СЕ 
НАРЕЂУЈЕ ОТКЛАЊАЊЕ 
НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕПОРУКЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 
НЕПРАВИЛНОСТИ

153. −	 решења и записници 10 година
154. −	 остали регистратурски материјал 2 године

17 ОДЛИКОВАЊА
155. −	 одлуке Скупштине Општине о додели признања трајно

156. −	 предлози и мишљења за доделу признања и остали 
регистратурски материјал 5 година

18 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
157. −	 пријаве и одјаве радника на социјално осигурање трајно

158. −	 уверења за остваривање права из социјалног 
осигурања 2 године

160. −	 дописи у вези са социјалним осигурањем и остали 
регистратурски материјал 2 године

180 ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
161. −	 евиденција здравствених легитимација 40 година

162. −	 праћење примене прописа из области здравственог 
осигурања 5 година

163. −	 замена и издавање нових здравствених легитимација 5 година
164. −	 остали регистратурски материјал 2 године

181 ПЕНЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ
165. −	 решења о признавању права и евиденције 40 година
166. −	 дописи у вези са предметима пензијског осигурања 2 године

182 ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ
167. −	 посебна заштита инвалида 10 година
168. −	 професионална рехабилитација и заштитне радионице 10 година
169. −	 остали регистратурски материјал 2 године

183 ДОДАТАК НА ДЕЦУ

170. −	 анализе, извештаји и информациције о додатку на 
децу 5 година

171. −	 захтев за дечији додатак 5 година
172. −	 потврде о дечијем додатку 5 година
173. −	 решења и евидиенције 5 година
174. −	 остали регистратурски материјал 2 година

2 ГРАЂАНСКА СТАЊА, ДРЖАВНА И ЈАВНА 
БЕЗБЕДНОСТ
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20 ГРАЂАНСКА СТАЊА И ЕВИДЕНЦИЈЕ
175. −	 анализе, извештаји и информације из ове области трајно

176. −	 записници о прегледу рада службе личних стања 
грађана 10 година

177. −	 дописи у вези грађанских стања 5 година

178. −	 акта у вези грађанских стања и евиденција и остали 
регистратурски материјал 2 године

200 РОЂЕЊА
179. −	 матична књига рођених и дупликат трајно
180. −	 регистар уз матичну књигу рођених трајно

181.
−	 списи о упису у матичну књигу рођених и списи 

за доношење решења о одбијању захтева за упис и 
промену у матичну књигу рођених

трајно

182. −	 решења о обнови уништених матичних књига рођених трајно

183. −	 пријем пријава и извода рођења од иностраних органа 
и достављање надлежном органу 5 година

184.
−	 захтеви за издавање извода из матичних књига и 

уверења на основу матичних књига рођених и остали 
регистратурски материјал

2 године

201 ЛИЧНА ИМЕНА
185. −	 предмети о промени личног имена трајно
186. −	 прописи трајно
187. −	 дописи и остали регистратурски материјал 2 године

202 СКЛАПАЊЕ БРАКА
188. −	 прописи о склапању брака трајно
189. −	 матична књига венчаних и дупликат трајно
190. −	 регистар уз матичну књигу венчаних трајно

191.
−	 списи о упису и променама у матичној књизи 

венчаних и списи о одбијању уписа и промена у 
матичној књизи венчаних

трајно

192. −	 решење о обнови уништених матичних књига 
венчаних трајно

193.
−	 захтеви за издавање извода из матичне књиге веначних 

и уверења на основу матичне књиге венчаних и остали 
регистратурски материјал

2 године

203 СМРТИ
194. −	 матична књига умрлих и дупликат трајно
193. −	 регистар уз матичну књигу умрлих трајно

194.
−	 списи на основу којих се врши упис у матичну књигу 

умрлих и о одбијању захтева за упис и исправке у 
матичној књизи умрлих

трајно

195. −	 решење о обнови уништених матичних књига умрлих трајно

196. −	 захтеви за издавање изводаиз матичне књиге умрлих, 
дописи и остали регистратурски материјал 2 године

204 ДРЖАВЉАНСТВО

197.
−	 књиге и друге евидениије о држављанству са 

регистрима,као и списи на основу којих се врше уписи у 
евиденније о држављанству

трајно

198. −	 решења и списи о статусу држављанства трајно

199. −	 записници и извештаји о извршеним прегледима 
послова држављанства трајно

200.

−	 копије материјала претходног поступка (који се 
достављају Републичком секретаријату за унутрашње 
послове) за пријем у југословенско држављанство, 
отпуст, установљење и реконструкцију држављанства

5 година
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201. −	 захтеви за издавање уверења о држављанству и остали 
дописи у вези држављанства 2 године

206 РЕГИСТАР СТАНОВНИШТВА
202. −	 регистар становништва трајно

207 ПОПИС СТАНОВНИШТВА
203. −	 публикација о попису становништва трајно
204. −	 сви материјали у вези пописа становништва 2 године

208 БИРАЧКИ СПИСКОВИ
205. −	 бирачки спискови (картотека) трајно
206. −	 уверења и потврде о бирачком праву 2 године
207. −	 извештај за промену у бирачким списковима 2 године

3 ПРИВРЕДА
208. −	акта и прописи из ове области трајно

209. −	предлози, примедбе и мишљења на прописе из ове 
области 5 година

210. −	 анализе, извештаји и информације 5 година

31 РУДАРСТВО, ИНДУСТРИЈА, ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА И 
ЗАНАТСТВО

211. −	 прописи из ове области трајно
212. −	 анализе, извештаји и информације из ове области 5 година
213. −	 опште 5 година

311 ИНДУСТРИЈА
214. −	 oстали регистратурски материјал 2 године

313 ЗАНАТСТВО И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
215. −	 прописи о занатству и предузетништву трајно

216. −	 регистар радњи и регистар лица у вези са оснивањем 
занатских радњи ( до 2005. године) трајно

217. −	 анализе, извештаји и информације о занатству и 
предузетништву 5 година

218. −	 уверења из регистра радњи 2 године
32 320 ПОЉОПРИВРЕДА

219. −	 акта и прописи из области пољопривреде трајно

220. −	 решења о утврђивању висине накнаде за промену 
намене пољопривредног земљишта трајно

221. −	 анализе, извештаји и информације о пољопривреди 10 година

222. −	 одређивање стручне комисије за утврђивање штете од 
елементарних непогода 10 година

223. −	 уговори и решења о мерама за унапређење акција и 
мера у пољопривреди 10 година

224.
−	 акта о давању у закуп или на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној, односно јавној 
својини

10 година

225. −	 предлози, примедбе и мишљења на прописе о 
пољопривреди 5 година

   226. −	 мишљење о примени прописа из ове области 5 година
325 ВОДОПРИВРЕДА

227. −	 прописи о водопривреди трајно

   228. −	 решења о издавању водопривредне сагласности и 
водопривредне дозволе трајно

229

−	 одбрана од поплава и непогода на пољопривредном 
земљишту, израда год.плана, извештаји о штетама, 
процена штете од поплава и других елементарних 
непогода

10 година
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230.
−	 решења о формирању комисија и поткомисија за 

утврђивање штете настале због елементарних непогода 
на пољопривредном земљишту

10 година

231. −	 предлози, примедбе и мишљења на прописе о 
водопривреди 5 година

   232. −	 мишљења, анализе, извештаји и информације из ове 
области 5 година

233.
−	 предмети о заштити од поплава спољних и 

унутрашњих вода, ерозије и бујица, те заштита 
квалитета вода на пољопривредном земљишту

5 година

332 УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
234. −	 прописи о угоститељству и туризму трајно
235. −	 дозволе за продају пића ван угоститељског објекта 10 година

236. −	 мишљења, анализе, извештаји и информације из ове 
области 5 година

237. −	 издавање решења о категоризацији објеката у домаћој 
радиности и сеоском туристичком домаћинству 5 година

   333 НАРОДНА РАДИНОСТ

238. −	 анализе, извештаји и информације о народној 
радиности трајно

239 −	 опште 5 година
338 РОБНЕ РЕЗЕВЕ

240. −	 анализе, извештаји и информације трајно
241. −	 остали регистратурски материал 2 године

34 САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ

242. −	 прописи Скупштине Општине у области саобраћаја и 
веза 10 година

    243. −	 одобрења за измену ражима саобраћаја и техничко 
регулисање саобраћаја 2 године

342 РЕЧНИ И ЈЕЗЕРСКИ САОБРАћАЈ
244. −	 остали регистратурски материјал 2 године

344 ДРУМСКИ САОБРАћАЈ
245. −	 такси легитимације трајно

246.
−	 евиденција о положеним испитима из области 

познавања прописа који регулишу такси превоз и 
области познавања Општине Бачки Петровац

трајно

247. −	 регистар издатих одобрења за обављање ауто – такси 
превоза трајно

248. −	 регистар издатих дозвола за обављање јавног превоза трајно
249. −	 регистар аутобуских линија трајно

250. −	 студије о развоју путне мреже трајно

251. −	 одобрења за одређивање паркиралишта и резервисање 
паркинг места 2 године

252. −	коришћење такси стајалишта 2 године
253. −	остали регистратурски материјал 2 године

254.

−	 овера техничке документације,одобрења за извођење 
инв. радова за које се не издаје грађ. дозвола, одобрења 
за раскопавање површине јавне намене, употребне 
дозволе за саобраћајне површине из надлежности Града 

2 године

346 ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ САОБРАћАЈ

255. −	 прописи Скунштине Општине о градском и 
приградском саобраћају 10 година

 256. −	 одобрење реда вожње за градске и приградске линије 2 године
347 САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

257. −	 извештај о раду инспекције саобраћаја и веза 10 година
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258.
−	 предмети инспекције саобраћаја и веза (записници 

о прегледима, решењима о отклањању недостатака, 
пријаве за покретање кривичног и прекршајног постука)

10 година

259. −	 попис аката 10 година

260. −	 предлози, примедбе и мишљења грађана саобраћајној 
инспекцији 2 године

261. −	 пријаве саобраћајној инспекцији и остали дописи у 
вези са инспекцијском контролом у саобраћају 2 године

35 350 УРБАНИЗАМ
262. −	 прописи у области урбанизма трајно
263. −	 просторни и урбанистички планови трајно

264. −	 анализе, извештаји и информације у области 
урбанизма трајно

265. −	 записници о извршеној урбанистичкој инспекцији и 
решења урбанистичког инспектора трајно

266. −	 урбанистички услови за изградњу објеката, 
коришћење и уређивање грађевинског земљишта трајно

267. −	 комисија за планове и урбанизам трајно

268. −	 иницијативе и информације у вези са изменама 
планова трајно

269.

−	 предлози и примедбе грађана урбанистичкој 
инспекцији, одговори Отвореној канцеларији, 
вануправни предмети и остали регистратурски 
материјал из ове области

2 године

270. −	 информације од јавног значаја 2 године

271. −	 захтеви Републичког геодетског завода, Служби за 
катастар непокретности 2 године

351 ГРАЂЕВИНСКИ ПРЕДМЕТИ

272. −	 анализе, извештаји и информације у области 
грађевинарства трајно

273. −	 предмети о одобравању изградње грађевинских 
објеката трајно

274. −	 предмети о техничким прегледима изграђених 
грађевинских објеката трајно

275. −	 предмети о одобравању употребе изграђених 
грађевинских објеката трајно

276. −	 решења о адаптацији грађевинских објеката трајно

277. −	 одобрења за употребу и изградњу објеката саобраћајне 
инфраструктуре трајно

278. −	 остали регистратурски материјал 2 године
352 КОМУНАЛНИ ПРЕДМЕТИ

279. −	 прописи о комуналној делатности трајно

280. −	 планови и ревизија планова из области комупалне 
делатности трајно

281. −	 уговори са јавним комуналним предузећима у вези са 
комуналним објектима 10 година

282. −	 одобрење за постављање светлећих фирми 10 година
283. −	 одобрењве за прикључење водовода и канализације 10 година
284. −	 уговори за уређивање грађевинског земљишта 5 година
285. −	 материјали у вези са одржавањем путева 5 година
286. −	 одобрење за заузеће јавних површина 5 година

287. −	 одобрење за заузимање јавних површина за обављање 
делатности (киосци, ваге,) 5 година

288. −	 предмети у вези са одржавањем комуналних објеката 
(чесме, бунари и слично) 5 година

289. −	 одобрење за раскопавање јавних површина 5 година
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290. −	 остали регистратурски материјал 2 године
353 ЛОКАЦИЈЕ

291. −	 захтеви и решења о локацијама трајно
292. −	 евиденције издатих решења о локацијама регистар трајно
293. −	 остали регистратурски материјал 2 године

354 ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
294. −	 записници о инспекцијском прегледу 10 година
295. −	 решења којима се наређује отклањање неправилности 10 година
296. −	 предмети контроле градње 10 година
297. −	 пријаве за покретање поступка 5 година

298. −	 обавештење о почетку градње и остали 
регистратурски материјал 2 године

355 КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА

299.
−	 предмети комуналне инспекције (записници о 

прегледу, контрола заузећа јавне површине, преглед 
јавне површине након раскопавања)

5 година

300. - покретање прекршајног поступка 2 године
301. - прекршајни налог комуналне полиције 2 године

302. −	вануправни предмети и остали регистратурски 
материјал 2 године

356 БЕСПРАВНА ГРАДЊА
303. −	 прописи о бесправној градњи трајно

304.
−	 предмети о рушењу објеката (решења о обустави 

и уклањању бесправних објеката, решења о враћању 
објеката у првобитно стање)

трајно

305. - записник о инпекцијском прегледу и усменој расправи 10 година
306. −	 пријаве у вези са бесправном градњом 5 година
307. −	 остали регистратурски материјал 2 године

36 360 СТАНАРСКО ПРАВО И СТАНАРИНЕ, ЗАКУПИ И 
СЛУЖБЕНИ СТАНОВИ

308. −	 општи акти о расподели станова
309. −	 предмети о додели, замени и коришћењу станова трајно

310. −	 уговор о коришћењу стана као и уговори о 
удруживању средстава за куповину стана трајно

311. −	 решења о додели станова трајно
312. −	 предмети о додели, замени и коришћењу станова трајно

313. −	 уговор о преносу права располагања, коришћењу 
станова и стамбених зграда трајно

314. −	 сагласности о замени станова међу носиоцима 
станарског права трајно

315. −	 сагласност о уступању станова трећим правним 
лицима трајно

316. −	 књиге евиденције: индекси, регистри и сл. трајно
317. −	 решења у вези са гаражама 10 година

318. −	 предмети у вези са овером планова посебних делова 
зграда 5 година

319. −	 решења о исељењу бесправно усељених лица 5 година

320. −	 предмети у вези са исељенем станара због рушења 
станова 2 године

321. −	 остала преписка у вези са станом и станарином 2 године
361 ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ

322. −	 прописи о пословним просторијама трајно
323. −	 мишљења о примени прописа из ове области 10 година
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324. −	 уговор о прибављању пословних зграда, просторија и 
локала 10 година

325. −	 уговори о закупу пословних зграда, просторија и 
локала 10 година

326. −	уговори о преносу права располагања и коришћења 
пословних зграда, просторија и локала 10 године

327. −	 предмети у вези са испражњењем пословних 
просторија 5 година

4 40 400 ФИНАНСИЈЕ, БУЏЕТСКО И ФИНАНСИЈСКО 
ПОСЛОВАЊЕ

328. −	 предлози, примедбе и мишљења на прописе о буџету трајно
329. −	 биланс прихода и расхода буџета (буџет) трајно

330. −	 прописи Скупштине Општине из области 
финансирања 10 година

331. −	 анализа и информације за потребе Скупштине 
Општине 10 година

401 ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА, ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА 
И ФОНДОВА 

332. −	 предлози, примедбе и мишљења на прописе о 
извршењу буџета трајно

333. −	 анализе, извештаји и информациције о извршењу 
буџета, финансијских планова и фондова трајно

334. −	 захтеви за доделу средстава из буџетске резерве 10 година
335. −	 бруто биланс 5 година
336. −	 периодични извештаји 5 година
337. −	 дотације 5 година
338. −	 акредитиви 5 година

339. −	 финансијско материјална (прокњижена) документација 
буџета и фондова 5 година

402 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ И ЗАВРШНИ РАЧУНИ
340. −	 финансијски планови и завршни рачуни трајно

341. −	 предрачун трошкова средстава одобрених за посебне 
намене трајно

342. −	 субвенције 5 година
403 ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА

343. −	 картони зарада трајно
344. −	 аналитичке картице зарада трајно
345. −	 годишњи бруто биланс трајно
346. −	 платни спискови 40 година
347. −	 главна књига и дневник главне књиге 10 година

348. −	 рачуновдоствено пословање (налози за књижење, 
уплате, исплате и др.) 10 година

349. −	 тромесечни извештај о извршењу средстава за редовну 
делатност и посебне намене 5 година

350. −	 контролници збирова 5 година
351. −	 пражњења 5 година
352. −	 ануитети 5 година
353. −	 рефундације 5 година
354. −	 акредитиви 5 година

404 УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ
355. −	 прописи о управљању имовином трајно
356. −	 књига опреме и инвентара трајно
357. −	 књига непокретне имовине, опреме и инвентара трајно

358. −	 књига непокретне имовине, опреме и инвентара и 
картотека основних средстава трајно
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360. −	 картотека основних средстава трајно
361. −	 регистар основних средстава трајно

362. −	 правилник о условима и начину коришћења и 
одржавања моторних возила трајно

363. −	 правилник о попису (инвентарисању) 
средстава и њихових извора трајно

364. −	 картотека инвентара трајно
365. −	 књига ситног инвентара трајно
366. −	 ванредни попис основних средстава 10 година
367. −	 регистар картона главне књиге 5 година

368. −	 расходовање материјала и инвентара 
продајом или уништавањем 5 година

369. −	 дневник потрошног материјала 5 година
370. −	 дневник ситног инвентара 5 година
371. −	 рачуни за извршене услуге 5 година

372. −	 одлука и гарантна писма у вези са 
набавкама 5 година

373. −	 путни налози за коришћење моторних 
возила 5 година

374. −	 остали регистратурски материјал 2 године

413 ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ И ПРОЦЕНА ТРЖИШНЕ 
ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ

375. - записници о прикупљању података који утичу на 
тржишну вредност непокретности трајно

376.
- записници о утврђивању тржишне вредности 

непокретности са описом непокретности и 
методологијом процене

трајно

377. - информација и извештај у вези процене тржишне 
вредности непокретности трајно

378. −	купопродајни уговори 10 година

379. −	остали дописи у вези процене тржишне вредности 
непокретности 2 године

415 ФОНДОВИ
380. −	 прописи о фондовима трајно
381. −	 остали регистратурски материјал 2 године

418 НАКНАДА ЗА КОРИШћЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

382. −	прописи о одређивању накнада за коришћење 
грађевинског земљишта трајно

383. −	евиденција о утврђивању (картотека) накнада за 
коришћење грађевинског земљ. трајно

384.
−	решења о одрећивању накнада за коришћење градског 

земљишта, прибављање грађевинског земљишта у 
својину Града, давање у закуп 

трајно

385. −	 решења о нанкадама за коришћење 
грађевинског земљишта 5 година

386. −	 решења о ослобађању плаћања накнаде 5 година
387. −	 повратнице 5 година

43 ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ, ТАКСЕ И НАКНАДЕ
388. −	мишљења о примени прописа из ових области трајно
389. −	 остали регистратурски материјал 2 године

432 ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН

390. −	 решења о утврђивању пореза на наслеђе 
и поклон трајно

391. −	 регистар обвезника пореза трајно



18. март 2020. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 3/2020 - страна 65  

392. −	 решења о утврђивању самодоприноса трајно
393. −	 задужења и смањења пореске основице 5 година
394. −	 листинг обрасца 5 година
395. −	 решење о порезу на подстанаре 5 година
396. −	 захтев за умањење пореза 2 године

397. −	 решења о привременом одлагању 
наплате пореза 2 године

433 НАПЛАТА И ПОВРАћАЈ ПОРЕЗА

398. −	решења о принудној наплати и повраћај више или 
погрешно уплаћених пореза и доприноса 5 година

399. −	доставнице о уручењу пореских опомена 2 године
400. −	 остали регистратурски материјал 2 године

434 ТАКСЕ (АДМИНИСТРАТИВНЕ, КОМУНАЛНЕ И ДР.)
401. −	 прописи о таксама трајно
402. −	 мишљења о примени прописа из ове области трајно

403. −	 решења о жалбама за повраћај више или 
погрешно уплаћене таксе 5 година

404. −	 решење о уплати и повраћају такси 5 година
405. −	 решење о разрезу таксе на фирму 5 година

435 ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И АНАЛИЗЕ
406. −	 прописи о пореским књиговодству трајно
407. −	 евиденција о пореском књиговодству (картотека) трајно
408. −	 картице књижења 10 година
409. −	 решење о прекњижавању пореза 2 године

436 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
410. −	 прописи о порезу на имовину трајно
411. −	 решења о утврђивању пореза трајно
412. −	 регистар обвезника пореза трајно

413. −	 пореске пријаве и друга документација у вези 
имовине 5 година

437 ПОРЕСКА УВЕРЕЊА

414. −	 објашњења (расписи) у вези издавања пореских 
уверења трајно

415. −	 захтеви и уверења о задужењу пореза 2 године
416. −	 захтеви и уверења о исплаћеном порезу 2 године

44 УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ БИЛАНСИ И РЕГРЕСИ
443 РЕГРЕСИ

417. −	 захтеви за премије и регресе 5 година

450 ФИНАНСИРАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 
ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

418. −	 предлози, примедбе и мишљења на прописе из 
ових области трајно

419. −	решење о расподели средстава социјално-хуманитарним 
организацијама за основну делатност 2 године

420. −	 остали регистратурски материјал 2 године
451 ФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛСТВА И КУЛТУРЕ

421. −	 мишљења о примени прописа из ових области трајно

422. −	 анализе, извештаји и информације у области 
образовања и културе трајно

423. −	 инвестиције у образовању трајно

424. −	 трансфери средстава и плаћање у области 
школства 10 година

425.
−	Финансирање здравствених установа за обевезе које 

се финансирају из средстава обавезног здравственог 
осигурања

10 година
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426. −	 остали материјали у вези доделе средстава у 
области школства и културе 5 година

452
ФИНАНСИРАЊЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ, 
УПРАВЉАЊЕ СТАМВЕНИМ ЗГРАДАМА И 
ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ СЛУЖБИ

427. −	 анализе, извештаји и информације из ових 
области трајно

428. −	 мишљења о примени прописа из ових области трајно

429. −	 уговори о удруживању средстава за куповину 
станова трајно

430. −	 дописи и остало 2 године

431. 453 ФИНАНСИРАЊЕ ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ 
ПОТРОШЊЕ

432. −	 разне врсте новчане помоћи за спровођење 
разноврсних акција 5 година

433. 454 НЕПРОИЗВОДНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

434. −	 предлози, примедбе и мишљења на прописе о 
непроизводним инвестицијама трајно

435. −	 прописи о непроизводним инвестицијама трајно

436. −	 анализе, извештаји и информације о 
непроизвопним инвестицијама трајно

437. −	 одобрење средстава за подизање инвестиционих 
објеката 10 година

438. −	 евиденције и дописи 2 године
46 ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПРЕДМЕТИ

461 АГРАРНИ ПОСЛОВИ

439. −	 враћање земље и других непокретности 
(реституција) трајно

440. −	 мишљења о примени прописа из ове области трајно
441. −	 предмети аграрне реформе трајно
442. −	 предмети о арондацији и комасацији трајно

443. −	 предмети о вишку обрадиве земље и земљишном 
максимуму трајно

444. −	 решења из ове области 2 године
445. −	 уверења о земљишном максимуму 2 године

462 НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

446. −	решења о остваривању првенственог права коришћења 
неизграђеног грађевинског земљишта за изградњу трајно

447. −	одузимање из поседа ранијег сопственика 
национализованог неизграђеног земљишта трајно

448. −	 уверење о стамбеном максимуму 2 године
449. −	 уверење да зграда није национализована 2 године

463
СТИЦАЊЕ ВЛАСНИШТВА НА ДРУШТВЕНОЈ 
ИМОВИНИ И НАПУШТАЊЕ СВОЈИНЕ, ПРАВА НА 
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

450. −	 поступци у вези са јавном својином трајно
451. −	 мишљења о примени прописа из ове области трајно

452. −	 предмети о преносу земљишта и зграда на трајно 
коришћење по захтевима трајно

453. −	 предмети о додели земљишта на трајно 
коришћење трајно

454. −	 евиденција о додељеном грађевинском земљишту 
и о пословним просторијама трајно

455. −	 конверзија права коришћења у право својине уз 
накнаду трајно
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456. −	 одређивање земљишта за редовну употребу 
објекта у посебним случајевима трајно

457. −	 остали регистратурски материјал 2 године
464 УГОВОРНИ ПРОМЕТ ЗЕМЉИШТЕМ И ЗГРАДАМА

458. −	 мишљења о примени прописа из ове области трајно

459. −	 уговори о продаји зграда и делова зграда, као и 
уговори о промету трајно

460. −	 земљишта и о промету непокретности трајно

461. −	 решења о стицању права својине на пословним 
зградама и пословним просторијама трајно

462. −	пренос права располагања и коришћења земљишта и 
зграда уз накнаду и без накнаде закупи трајно

463. −	 одобравање промета непокретности трајно

464. −	 издавање уверења о заинтересованим странкама 
у вези са продајом непокретности 2 године

465. −	 остали акти у вези са прометом земљишта и 
зграда 2 године

465 ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА трајно
466. −	 мишљења о примени прописа из ове области трајно
467. −	 предмети експропријације зграда и земљишта трајно

468. −	 евиденција непокретности стечених по основу 
експропријације трајно

469. −	 евиденција накнада за експроприсану имовину трајно

470. −	 извештаји о спровођењу Закона о 
експропријацији трајно

471. −	 информације у вези спровођења Закона о 
експропријацији трајно

472. −	 остали регистратурски материјал 2 године
47 НАДЗОР НАД ФИНАНСИЈСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ

473. −	 анализе и извештаји о надзору над финансијским 
пословање трајно

474. −	 акти буџетске инспекције 10 година

475.
−	послови инспекције прихода (записници и решења) 

о отклањању недостатака, пријава за покретање 
прекршајног и кривичног поступка

10 година

476. −	 евиденције о извршеним мандатним казнама 2 године
5  ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ

50 ОПШТЕ О ЗДРАВЉУ
477. −	прописи у области здравствене заштите
478. −	записници и акта са седница радних тела која одлучују трајно

479.
−	обавештења о недељном распореду рада, почетку и 

завршетку радног времена здравствених установа у 
приватној својини и приватне праксе

2 године

480. −	евиденција саветника за заштиту пацијената 2 године
481. −	вануправни предмети из ове области 2 године
482. −	дописи и други регистратурски материјал 2 године
483. −	енергетски заштићен купац 2 године

501 ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

484. −	 решење по закону о процени утицаја на животну 
средину трајно

485. −	 решење по закону о стратешкој процени утицаја 
на животну средину трајно

486. - решење по закону о управљању отпадом трајно



68 страна - Број 3/2020        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       18. март 20. године

487. −	 остала решења из области заштите животне 
средине трајно

488. −	 прописи трајно

489. −	решења и записници инспекције из области заштите и 
унапређења животне средине трајно

490. −	 аналитички материјал 10 година

491. -предмети еколошке инспекције из области заштите и 
унапређења животне средине 10 година

492. −	дописи и други предмети из области заштите и 
унапређења животне средине 5 година

51 ПРЕВЕНТИВНА И КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА 
ДЕЛАТНОСТ

493. −	 планови, програми и извештаји здравствених 
установа трајно

494. −	вантелесна оплодња 5 година

495. −	 одлука о систематском лекарском прегледу 
радника 5 година

496. −	 остали регистратурски материјал 2 године

55 НОВЧАНЕ ПОМОћИ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ

497. −	евиденција о корисницима новчане помоћи трајно
498. −	 породиљско одсуство 5 година
499. −	акти интерресорне комисије трајно

500. −	предлози, мишљења за валоризацију помоћи – 
мишљење интерресорне комисије трајно

501. −	решења о признавању права на новчану помоћ 5 година

502. −	другостепена решења о признавању права на новчану 
помоћ 2 године

503. −	новчане помоћи породици у вези рођење детета 5 година
504. −	 родитељски додатак 3 године

56 560 ЗАШТИТА ОМЛАДИНЕ, ПОРОДИЦЕ И ОДРАСЛИХ

505. −	 предмети о категоризацији деце ометене у 
психичком и физичком развоју трајно

506. −	 остали регистратурски материјал 2 године

57 571 ЛИЧНИ ДОСИЈЕИ ПРИВРЕМЕНИХ 
СТАРАТЕЉСТАВА - ЦСР

507. −	 лични досијеи привремених старатељстава
508. −	 лични досијеи привремених старатеља
509. −	 решења о одређивању привременог старатеља

510. −	 предмети у вези одређивања привременог 
старатеља

572 СТАРАТЕЉСТВО ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ -ЦСР

511. −	 предмети о стављању под старатељство деце и 
одраслих 2 године

512. −	 досијеи у вези са постављањем старатеља
58 ЗАШТИТА БОРАЦА

513. −	 прописи и договори о заштити бораца трајно
514. −	 мишљења о примени прописа из ове области трајно

515. −	 анализе, извештаји и информације о заштити 
бораца трајно

516. −	рачуноводствено - материјално пословање и све 
евдиенције у вези са овим пословањем 5 година

580 ИНВАДИДСКА СВОЈСТВА И ИНВАЛИДСКИ 
ДОДАЦИ
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517. −	 прилози, примедбе и мишљења на прописе из 
области трајно

518. −	предмети о признавању својства РВИ, МВИ и 
породичних инвалида и предмети по жалби и ревизији трајно

519. −	предмети о признавању права на инвалидски додатак трајно
520. −	предмети о раду лекарске инвалидске комисије трајно
521. −	уверења 1 година

582 КЛИМАТСКО-БАЊСКА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА трајно

522.

−	преписка са органима и странкама у вези са издавањем 
објава за бесплатну повлашћену вожњу, трошкова 
превоза, издавање здравствених легитимација, 
потрошачких кредита, боравка у инвалидским 
домовима и друго

1 година

523. −	 остали регистратурски материјал 2 године
584 ДОСИЈЕИ ИНВАЛИДА

524. −	 досијеи и евиденције личних и породичних 
инвалида трајно

525. −	 остали прописи у вези досијеа инвалида 2 године
585 ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ РАТА

526. −	 прописи и договори о цивилним инвалидима 
рата трајно

527. −	 мишљења о примени прописа из ове области трајно

528. −	 анализе, извештаји и информације о цивилним 
инвалидима рата трајно

529. −	предмети о признању својства цивилних инвалида рата 
и предмети по жалбама и ревизији трајно

530. −	 остали дописи у вези предмета цивилних 
инвалида рата 1 година

ЗАШТИТА БОРАЦА

531. −	 предлози, примедбе и мишљења на прописе о 
заштити бораца трајно

532. −	 прописи о заштити бораца трајно
533. −	 мишљења о примени прописа из ове области трајно

534. −	 анализе, извештаји и информације о заштити 
бораца трајно

535. −	 предмети о материјалном обезбеђењу бораца трајно

536. −	 предмети о материјалној помоћи учесницима 
ранијих ратова трајно

537. −	 досијеи и евиденција учесника НОР-а трајно

538. −	 решења о захтевима за материјално обезбеђење 
учесника НОР-а трајно

539. −	 решења о материјалној помоћи учесницима 
ранијих ратова трајно

6 ПРОСВЕТА, КУЛТУРА И НАУКА
540. −	 дописи у вези просвете, културе и науке 2 године
541. −	 вануправни предмети из ове области 2 године

60 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

542. −	 прописи у предшколском васпитању и 
образовању трајно

543. −	 планови, програми предшколског васпитања и 
образовања 2 године

544. −	анализе, извештаји и информације у области 
предшколпког васпитања и образовања 2 године

545. −	материјалне олакшице 5 година

546. −	 остали материјал у вези са предшколским 
установама 2 године
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61 ШКОЛСТВО

547. −	 мишљења о примени прописа из области 
школства 2 године

548. −	 евиденција васпитно-образовних организанија 
(школе) трајно

549.
−	материјали у вези са стручним уставршавањем 

наставног и васпитног кадра у предшколским 
установама, основним и средњим школама (школе)

трајно

550. −	материјали у вези примене закона о обавезном 
похађању основне школе и образовању од раслих 5 година

551. −	материјалне олакшице 5 година
552. −	 уверења за студентске и ђачке стипендије 2 година

610 ОСНОВНЕ И ОПШТЕ ОБРАЗОВНЕ ШКОЛЕ

553. −	планови, програми и извештаји и наставни планови и 
програми  (школе) трајно

554. −	дневни боравак и остали регистратурски материјал 
(школе) 2 године

611 СТРУЧНЕ, УМЕТНИЧКЕ И СПЕЦИЈАЛНЕ ШКОЛЕ

555. −	планови, програми и извештаји и наставни планови и 
програми трајно

556. −	извештаји о опремљености школа за рад 2 године
557. −	остали регистратурски материјал 2 године

614 ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

558. −	 анализе, извештаји и ифнормације просветне 
инспекције 10 година

559. −	 предмети о извршеним прегледима школа 10 година
560. −	 дописи и остали регистратурски материјал 2 године

63 БИБЛИОТЕКЕ, АРХИВИ, МУЗЕЈИ, ГАЛЕРИЈЕ, 
ИЗЛОЖБЕ И ЗАШТИТА СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

561. −	акти о организацији, раду и престанку рада установа трајно
. 630 БИБЛИОТЕКЕ И АРХИВИ

562. −	анализе рада библиотеке и архива трајно
631 МУЗЕЈИ И ГАЛЕРИЈЕ

563. −	анализе и праћење рада музеја и галерија трајно
632 ИЗЛОЖБЕ

564. −	 организација изложби трајно
565. −	 дописи у вези са организовањем изложби 5 година

64 644 РАЗНЕ ПРИРЕДБЕ И КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

566.
−	иницијатива, организација, планови и програми, 

мишљења о организовању сталних манифестација и 
других приредби

5 година

65 650 ШТАМПА, КЊИЖЕВНОСТ

567. −	 разни предмети у вези са штампањем и 
објављивањем часописа и чланака 2 године

66 ФИЗИЧКА КУЛТУРА, СПОРТ И ШАХ
568. −	 оснивање установа физичке културе трајно

569. −	 предмети у вези са организовањем спортских 
манифестација 2 године

67 СТИПЕНДИЈЕ
570. −	 захтеви за доделу стипендија 2 године
571. −	 остала преписка у вези са стипендијама 2 године

68 САРАДЊА СА ИНОСТАРНСТВОМ НА ПОДРУЧЈУ 
ОБРАЗОВАЊА

572. −	протоколи, споразуми, уговори и друго трајно
573. −	 остали регистратурски материјал 2 године
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69 МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ОБЛАСТИ НАУКЕ И 
КУЛТУРЕ

574. −	 остали регистратурски материјал 2 године
71 711 ВАНПАРНИЧНИ ПРЕДМЕТИ

575. −	 попис заоставштине умрлих лица 2 година
576. −	 извештаји о попису и процени заоставштине 2 године

75 АДВОКАТУРА И ПРАВНА ПОМОЋ
577. −	адвокатура и правна помоћ трајно
578. −	 остали регистратурски материјал 2 године

80 ПРИПРЕМЕ ЗА НАРОДНУ ОДБРАНУ
579. −	 прописи о припреми за народну одбрану трајно
580. −	 планови одбране трајно
581. −	 евиденција од значаја за припреме за одбрану трајно

582. −	 распоред грађана и материјалних добара за 
потребе одбране трајно

583. −	 предмети о уређењу територије за потребе 
народне одране трајно

584. −	 опште о предметима одбране 10 година
82 ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

585. −	 прописи о цивилној заштити трајно

586. −	 дописи и опремање, чување и усклађивање 
опреме цивилне заштите 10 година

87 ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ

587. −	 анализе, извештаји и информације са становишта 
одбране трајно

588. −	 остали регистратурски материјал 2 године

9 ПРЕДМЕТИ КОЈИ НЕ СПАДАЈУ У ГЛАВНЕ ГРУПЕ 
ОД 0 ДО 8

589. −	 одборничка питања и одговори на њих 2 године
590. −	 остали регистратурски материјал 2 године

90 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
591. −	анализе, извештаји и информације из ове области трајно
592. −	остали регистратурски материјал 2 године

950 ПРЕМЕР ЗЕМЉИШТА И ИЗРАДА ПЛАНОВА
593. −	 оснивање агенција трајно
594. −	 остали регистратурски материјал 2 године

952 ОДРЖАВАЊЕ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА ЗЕМЉИШТА
595. −	 препарцелација и промене на земљишту трајно
596. −	 планови парцелације земљишта 2 године
597. −	 остали регистратурски материјал 2 године

957 ГЕОТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
598. −	 геотехничка и термална истраживања трајно

599. −	 остали дописи у вези са вођењем геотехничке 
документације 5 година

96 ПОСЛОВИ ПРОТОКОЛА

600. −	 предмети о посетама домаћих и страних 
делегација и представника трајно

601. −	 предмети из рада протокола и програм посета са 
списковима учесника трајно

602. −	 евиденција примљених и датих поклона 
протоколу трајно
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III

Ово решење ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања 
у Службеном листу Општине Бачка 
Паланка. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-031-4/2020
Дана: 31.jануара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

44

На основу члана 18. став 5. Закона 
о библиотечко-информационој делат-
ности ("Сл. гласник Републике Србије 
бр. 52/2011), члана 64. тачка 9. и члана 
138. став 1. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 9/2019), и члана 
62. став 1. Пословника Општинског 
већа Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" 
број 24/2019), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка је на својој 179. седници, 
одржаној дана 5. фебруара 2019. године, 
донело 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о организацији и 
систематизацији радних места 
Народне библиотеке "Вељко 
Петровић" из Бачке Паланке

I

Даје се сагласност на Правилник 
о организацији и систематизацији рад-

них места Народне библиотеке "Вељко 
Петровић" из Бачке Паланке, који је 
донео директор ове установе  под бројем 
871/031 од 22. новембра 2019. године .  

II

Ступањем овог правилника на 
снагу престаје да важи Правилник о 
организацији и систематизацији рад-
них места Народне библиотеке "Вељко 
Петровић" из Бачке Паланке бр. 111/031 
од 17. фебруара 2016. године са свим кас-
нијим изменама и допунама.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-110-9/2019
Дана: 5.фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

45

На основу члана 28. став 2. Закона 
о култури ("Службени гласник Репу-
блике Србије" број 72/2009, 13/2016 и 
30/2016-испр.), члана 64. и 138. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
9/2019), као и члана 62. став 1. Послов-
ника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка је на 
својој 179. седници, одржаној дана 5. 
фебруара 2020. године, донело 
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији 

радних места Установе: Културни 
центар Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правил-
ника о унутрашњој организацији и сис-
тематизацији радних места Установе: 
Културни центар Бачка Паланка, који је 
донео директор Установе: Културни цен-
тар Бачка Паланка под бројем 51/2020. 

II

Ступањем овог правилника 
на снагу престаје да важи Правил-
ник о систематизацији радних места 
Установе:Културни центар Бачка 
Паланка бр 312/2019 .

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-110-1/2020
Дана: 5. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

46

На основу члана 64. и члана 138. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка 

Паланка" број 9/2019) , члана 67 став 3. 
Одлуке о месним заједницама ("Служ-
бени ист Општине Бачка Паланка" 
број 21/2019) и члана 62. став 1. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 179. седници одржаној дана 5. 
фебруара 2020. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 

Савета месне заједнице "Центар" 
из Бачке Паланке o финансирању 

плате једног запосленог 
средствима буџета Општине Бачка 

Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку 
Савета Месне заједнице "Центар" из 
Бачке Паланке бр. 08/2020 од 28. јануара 
2020. године . 

Финансирање плате запосленог из 
става 1. овог члана вршиће се средствима 
буџета Општине Бачка Паланка. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-40-17/2020
Дана: 5. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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47

На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Дунав" за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Дунав" за 2020. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
"Дунав " усвојио на својој 11. седници 
одржаној дана 23. децембра 2019. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-2
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

48

На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Младеново" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Младеново" за 
2020. годину, који је Савет Месне зајед-
нице "Младеново" усвојио на својој 26. 
седници одржаној дана 21. јануара 2020. 
године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-8
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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49

На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Обровац" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Обровац" за 2020. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
"Обровац" усвојио на својој 17. седници 
одржаној дана 31. јануара 2020. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-9
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

50

На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој 180. седници, одржаној дана 12 . 
фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Товаришево" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Товаришево" за 
2020. годину, који је Савет Месне зајед-
нице "Товаришево" усвојио на својој 4. 
седници одржаној дана 27. новембра 
2019. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-10
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Гајдобра" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Гајдобра" за 2020. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
"Гајдобра" усвојио на својој 11. седници 
одржаној дана 30. децембра 2019. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-11
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

52

На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Силбаш" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Силбаш" за 2020. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
"Силбаш" усвојио на својој седници одр-
жаној дана 28. јануара 2020. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВО-
ДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-12
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Деспотово" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Деспотово" за 
2020. годину, који је Савет Месне зајед-
нице "Деспотово" усвојио на својој 11. 
седници одржаној дана 17. јануара 2020. 
године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-13
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

54

На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Стари град" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Стари град" за 
2020. годину, који је Савет Месне зајед-
нице "Стари град" усвојио на својој 13. 
седници одржаној дана 21. децембра 
2019. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-5
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Челарево" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Челарево" за 2020. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
"Челарево" усвојио на својој 24. седници 
одржаној дана 29. децембра 2019. године.

II

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

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-6
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

56

На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Братство" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Братство" за 2020. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
"Братство" усвојио на својој 15. седници 
одржаној дана 27. новембра 2019. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-4
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Карађорђево" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Карађорђево" за 
2020. годину, који је Савет Месне зајед-
нице "Карађорђево" усвојио на својој 
седници одржаној дана 27. јануара 2020. 
године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-7
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

58

На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Параге" за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски план 
Месне заједнице "Параге" за 2020. годи-
ну, који је Савет Месне заједнице "Пара-
ге" усвојио на својој седници одржаној 
дана 23. јануара 2020. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Бачка Паланка".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-14
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Пивнице" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Пивнице" за 2020. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
"Пивнице" усвојио на својој 16. седници 
одржаној дана 14. јануара 2020. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-15
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

60

На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Нештин" за 2020. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Нештин" за 2020. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
"Нештин" усвојио на својој 27. седници 
одржаној дана 28. јануара 2020. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-16
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 180. седници, одржаној 
дана 12. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Визић" за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Визић" за 2020. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
"Визић" усвојио на својој седници одр-
жаној дана 22. јануара 2020. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-17
Дана: 12. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

62

На основу члана 75. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007 , 83/2014-др. закон и 101/16- др. 
закон, 47/2018), члана 138. став 1. Ста-
тута ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 181. седници, одржаној 
дана 19. фебруара 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице "Центар" за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице "Центар" за 2020. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
"Центар" усвојио на својој 15. седници 
одржаној дана 29. јануара 2020. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-401-1/2020-3
Дана: 19. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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63

На основу чланова 64. и 138. став 
1. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019), и члана 62. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" бр.24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
185. седници, одржаној дана 13. марта 
2020. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о раду Комисије 
за оцењивање пројеката у 

области јавног информисања на 
територији општине  

Бачка Паланка 

I

Даје се сагласност на Правилник 
о раду Комисије за оцењивање пројеката 
у области јавног информисања на тери-
торији општине Бачка Паланка, који је 
Комисија за оцењивање пројеката у обл-
сти јавног информисања на територији 
општине Бачка Паланка донела на својој 
седници одржаној дана 20. фебруара 
2020. године. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III-40-25/2020
Дана: 13. марта 2020. године

Заменик председника
Општинског већа

Александар Борковић, с.р.

64

На основу члана 100. Закона 
о заштити животне средине ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 
72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 
14/2016, 76/2018 и 95/2018-др.закон), Пра-
вилника о образцу програма коришћења 
средстава буџетског фонда и извештаја о 
коришћењу средстава буџетског фонда, 
начину и роковима њиховог достављања 
("Службени гласник РС" бр.80/2019) 
члана 6. Одлуке о буџетском фонду за 
заштиту животне средине Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 26/2009) 
и сагласности Министарства заштите 
животне средине Републике Србије, 
број од 401-00-00095/2020 од 20.01.2020. 
године, Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 178. седници, одржаној 
дана 29. јануара 2020. године, донело је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ

I

Образац 1. Програма коришћења 
средстава буџетског фонда за заш-
титу животне средине Општине Бачка 
Паланка , чини саставни део овог акта. 

II

Реализацију овог Програма и над-
зор над извршавањем уговорених оба-
веза и реализацију појединачних про-
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грама и пројеката спроводи Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.
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III

Овај Програм објавити у " Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка ".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-10/2020
Дана: 29. јануара 2019. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

65

На основу члана 64. и члана 138. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка 

Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 178. седници, одржаној дана 29. 
јануара 2020. године, донело је следећи

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

за координацију инспекцијског 
надзора над пословима из изворне 

надлежности Општине Бачка 
Паланка 

I

Општинско веће Општине Бачка 
Паланка је размотрило и прихватило 
Извештај Комисије за координацију 
инспекцијског надзора над пословима 
из изворне надлежности Општине Бачка 
Паланка o постојећем стању, који је 
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Комисија сачинила дана 13. јануара 2020. 
године, под бројем III-06-6/2020-12.

II

Овaj закључак објавити у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:III-016-9/2020
Дана: 29. јануара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

66

На основу члана 64. и члана 138. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2019) и члана 62. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 179. седници, одржаној дана 5. 
фебруара 2020. године, донело је следећи

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

жалбене Комисије Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину

I

Општинско веће Општине Бачка 
Паланка је размотрило и прихватило 
Извештај о раду жалбене Комисије 
Општине Бачка Паланка за 2019. годину, 
који је иста сачинила дана 6. јануара 
2020. године под бројем III-117-1/2020-2 .  

II

Овaj закључак објавити у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:III-117-2/2020
Дана: 5. фебруар 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

67

На основу члана 64. став 1. тачка 
22. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 9/2019), 
члана 8. став 2. Одлуке о привременом 
постављању мањих монтажних објекaта 
и уређаја на јавним површинама ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
3/2019) и члана 2. Програма постављања 
и уклањања мањих монтажних објеката 
привременог карактера на територији 
општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 
13/2019) Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 179. седници, одржаној 
дана 5. фебруара 2020. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
о покретању поступка 

расписивања јавног огласа ради 
давања у закуп јавне површине 

за постављање мањих монтажних 
објеката-киоска на територији 

насеља Бачка Паланка
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I

Покреће се поступак расписи-
вања јавног огласа ради давања у закуп 
јавне површине за постављање мањих 
монтажних објеката-киоска на терито-
рији насеља Бачка Паланка, у складу са 
Елаборатом о локацијама за привремено 
постављање мањих монтажних обје-
ката (киосци) на јавним површинама у 
насељу Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" брoj 8/2019) на 
период од 5 (пет) година, путем јавног 
надметања (лицитације).

II 

Јавна површина за постављање 
мањих монтажних објеката - киоска на 
територији насеља Бачка Паланка која се 
дају у закуп у складу са овим закључком 
су: 

1. у групи 1 – локација улица 
Краља Петра I, код Робне куће 
- јавна површина под подтач-
ком 2; 

2. у групи 5 – локација улица 
Краља Петра I, код "Војвођан-
ске банке" - јавна површина 
под подтачком 1; 

III

За спровођење овог закључка 
задужује се Комисија за давање у закуп 
јавних површина за постављање објеката 
и уређаја.

IV

Овај закључак ступа на снагу 
даном доношења и објавиће се у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број:III-352-21/2020 
Дана: 5. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

68

На основу члана 64. став 1. тачка 
7. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 9/2019), 
и члана 62. Пословника Општинског 
већа Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" 
број 24/2019), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка на својој 179. седници, 
одржаној дана 5. фебруара 2020. године, 
донело је следећи

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извештаја о степену 

усклађености планираних и 
реализованих активности из 

Програма пословања ЈКП 
"Комуналпројект" Бачка Паланка 
за период 01.01.2019. до 31.12.2019. 

године

I

Општинско веће је размотрило и 
усвојило Извештај о степену усклађе-
ности планираних и реализованих актив-
ности из Програма пословања ЈКП "Кому-
налпројект" Бачка Паланка за период 
01.01.2019. до 31.12.2019. године, који је 
Надзорни одбор ЈКП"Комуналпројект" 
Бачка Паланка усвојио на својој седници, 
одржаној дана 28. јануара 2020. године.
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II

Овaj закључак објавити у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-352-18/2020
Дана: 5. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

69

На основу члана 64. став 1. тачка 
7. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 9/2019), 
и члана 62. Пословника Општинског 
већа Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка број 
24/2019), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка на својој 179. седници, 
одржаној дана 5. фебруара 2020. године, 
донело је следећи

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању извештаја о степену 

усклађености планираних 
и реализованих активности 
из Програма пословања ЈП 

"Стандард" Бачка Паланка за 
период 01.01.2019. до 31.12.2019. 

године

I

Општинско веће је размотрило и 
усвојило Извештај о степену усклађе-
ности планираних и реализованих ак-
тивности из Програма пословања ЈП 

"Стандард" Бачка Паланка за период 
01.01.2019. до 31.12.2019. године, који је 
Надзорни одбор ЈП"Стандард" Бачка Па-
ланка усвојио на својој седници, одржа-
ној дана 30. јануара 2020. године.

II

Овaj закључак објавити у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
Број: III-35-8/2020
Дана: 5. фебруара 2020. године

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

70

На основу члана 60. став 1. тачка 
20. и члана 138. став1. Статута ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
9/2019) и Уговора о гранту у оквиру Реги-
оналног стамбеног програма- Стамбени 
пројекта у Републици Србији, RHP-W9-
VHG/COMP4-DG-2019, број I-016-40/2019 
од 18. децембра 2019. године (деловодни 
број Општине Бачка Паланка) председ-
ник Општине Бачка Паланка дана 30. 
децембра 2019. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за избор 
корисника помоћи за решавање 

стамбених потреба избеглица 
доделом помоћи избеглицама за 
куповину сеоских кућа у оквиру 

регионалног стамбеног програма, 
Потпројекат 9- куповина сеских 
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кућа и именовању службеника 
одговорног за контролу квалитета

I

Именује се Комисија за избор 
корисника помоћи за решавање стамбе-
них потреба избеглица доделом помоћи 
избеглицама за куповину сеоских кућа 
у оквиру регионалног стамбеног про-
грама, Потпројекат 9- куповина сеских 
кућа ( у таљем тексту: Комисија за избор 
корисника) на територији Општине 
Бачка Паланка, у саставу:

 - Јасминка Поповић, за председ-
ника

 - Никола Лалић, за заменика 
председника

 - Здравка Мерњик, за члана

 - Војислав Зубац, за заменика 
члана

 - Биљана Пуач, за члана

 - Тодор Чулић, за заменика 
члана

 - Бучко Душанка, за члана

 - Вера Жарковић, за заменика 
члана

Администартивне послове за 
Комисију за избор корисника обавља 
Јелена Малиновић, секретар.

II

Образује се председник, заменик 
председника, чланови, заменици чланова 
и секретар Комисије за избор корисника 
да потпишу Изјаву о непристрасности и 
поверљивости.

III

Комисија за избор корисника 
има заатак да изабере кориснике доделу 

помоћи избеглицама за куповину сеоских 
кућа, у оквиру Регионалног стамбе-
ног програма, Потпројекат 2- куповина 
сеоских кућа.

IV

Комисија за избор корисника 
усваја Правилник о условима и мери-
лима за избор корисника, поступка и 
начину рада Комисијеза избор корисника 
помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица кроз куповину сеоских кућа и 
доделу пакета помоћи. 

V

Након спроведеног првостепеног 
поступка Комисија за избор корисника 
доноси Одлуку о решавању стамбених 
потреба избеглица са листом корисника 
рангираних према реду првенства на 
основу испуњености услова и броја 
освојених бодова.

VI

Именује се Милкица Петржљан 
за службеника одгооворног за контролу 
квалитета.

VII

Обавезује се службеник одгово-
ран за контролу квалитета да потпишше 
Изјаву о непристрасности и поверљиво-
сти.

VIII

Службеник за контролу квалитета 
има задатак да, након секретара, изврши 
контролу квалитета докумената, попуни 
контролне листе и исте достави председ-
нику Комисије за избор корисника.

IX
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Овлашћује се Јасминка Поповић, 
председник Комисије и Никола Лалић, 
заменик председника Комисије за избор 
корисника за употребу печата број I, а у 
сврху овере документације везане за рад 
Комисије за избор корисника.

X

Мандат Комисије траје до завр-
шетка избора корисника.

XI

Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење бр. I-020-
4/2015-95 од 16. новембра 2015. године. 

XII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к
Број: I-020-4/2019-57
Дана: 30. децембра 2019. године

Председник
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

71

На основу Закона о јавном инфо-
рмисању и медијима ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 83/2014, 
58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), 
Правилника о суфинансирању пројеката 
за остваривање јавног интереса у обла-
сти јавног информисања ("Службени 
гласник Републике Србије" број 16/2016 
и 8/2017), Комисија за оцењивање проје-

ката у области јавног информисања на 
територији Општине Бачка Паланка, на 
својој првој седници Комисије одржане 
20. фебруара 2020. године донела је 

П Р А В И Л Н И К 
о раду Комисије за оцењивање 

пројеката у области јавног 
информисања на територији 

Општине Бачка Паланка

Члан 1.

Овим Правилником ближе се 
уређује рад Комисије за оцењивање 
пројеката у области јавног информисања, 
коју је формирао председник Општине 
Бачка Паланка.

Члан 2.

Комисију за оцењивање проје-
ката у области јавног информисања чине 
председник Комисије и 2 члана.

Радом комисије руководи пред-
седник Комисије. 

Члан 3.

Задатак председника Комисије је 
да:

 - Закаже састанак чланова 
Комисије;

 - организује и надгледа рад 
чланова Комисије и даје им 
потребне инструкције и упут-
ства за рад;

 - Проверава правно-формално 
исправност записника и 
налаже исправљање грешака.

Члан 4.

Задатак Комисије је да размотри 
конкурсне пријаве пристигле на Јав-
ном конкурсу за суфинансирање проје-
ката производње медијских садржаја из 
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области јавног информисања на терито-
рији Општине Бачка Паланка и достави 
председнику Општине Бачка Паланка 
Предлог Одлуке о расподели средстава у 
области јавног информисања на терито-
рији Општине Бачка Паланка.

Члан 5.

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка и 
подноси му Извештај о раду Комисије.

Члан 6.

Чланови Комисије имају право на 
надокнаду у износу од 2.500,00 динара 
по једној седници Комисије.

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу 
даном усвајања на седници Општинског 
већа Општине Бачка Паланка.

Члан 8.

Овај Правилник објавити у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Комисија за оцењивање пројеката 
у области јавног информисања
Број: III-40-25/2020
Дана: 20. фебруара 2020. године

Председник 
Комисија за оцењивање пројеката 

у области јавног информисања
Александар Симић, с.р.
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