
Година LVIII
Број 10/2022

Бачка Паланка
7 март 2022. године

О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А
SLU@BENI LIST

52

На основу члана 69. став 1. тачка 1. 
Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 15/2016 
и 88/2019), члана 32. став 2. Одлуке о 
усклађивању оснивачког акта Јавног пре-
дузећа „Стандард“ из Бачке Паланке са 
Законом о јавним предузећима („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
23/2016 и 35/2016), члана 40. став 1.тачка 
10. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019), 
Скупштина општине Бачка Паланка 
на својој 21. седници, одржаној дана 2. 
марта 2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Јавног предузећа „Стандард“ 
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута Јавног 
предузећа „Стандард“ Бачка Паланка, 
коју је Надзорни одбор Јавног преду-
зећа „Стандард“ Бачка Паланка, донео 
на својој 21. седници, одржаној дана 8. 
фебруара 2022. године, одлуком број 
06-41/3-22.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:  II-010-1/ 2022 
Дана: 2. марта 2022. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

редседник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

53

На основу члана 27. став 10., 
члана 30. став 1. тачка 3. Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 
члана 3. став 1. тачка 3. Уредбе о усло-
вима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом и давања 
у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћа-
вања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и при-
купљања писмених понуда („Сл. гласник 
РС“, бр. 16/2018), члана 14. став 2. тачка 3. 
и члана 15. став 6. Одлуке о прибављању 
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и располагању стварима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, бр. 
10/2014, 21/2014 и 29/2019) и члана 40. 
став 1. тачка 39. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 21. 
седници, одржаној дана 2. марта 2022. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
о размени непокретности  између 

Општине Бачка Паланка и 
„EUROPA REAL ESTATE BP 001“ 

Д.O.O. Бачка Паланка

Члан 1

Општина Бачка Паланка је упи-
сана као носилац права јавне својине и 
то на:

Катастарској парцели бр. 5405/2 
К.О. Бачка Паланка-град, објекат бр.1, 
породична стамбена зграда, површине 
99м2, улица Веселина Маслеше број 3, 
са припадајућим земљиштем под згра-
дом и другим објектом, у уделу 1/1, све 
уписано у Лист непокретности бр. 8802 
К.О. Бачка Паланка-град.

Члан 2

„EUROPA REAL ESTATE BP 001“ 
Д.O.O. матични број: 21470147, улица 
Сомборска број 30, Бачка Паланка, 
уписано је као носилац права приватне 
својине и то на:

Катастарској парцели бр. 5408/1 
К.О. Бачка Паланка-град, стан бр. 1, обје-
кта бр. 1 , површине 55м2, улица Југосло-
венске армије број 36, са припадајућим 
земљиштем сразмерно површини посеб-
ног дела, у уделу 1/1, све уписано у 
Лист непокретности бр. 8823 K.O. Бачка 
Паланка-град.

Члан 3

Општина Бачка Паланка приба-
вља у јавну својину непосредном пого-
дбом путем размене,  непокретности 
на којој је „EUROPA REAL ESTATE BP 
001“ Д.O.O. уписано као носилац права 
приватне својине и то на:

Катастарској парцели бр. 5408/1 
К.О. Бачка Паланка-град, стан бр. 1, обје-
кта бр. 1 , површине 55м2, улица Југосло-
венске армије број 36, са припадајућим 
земљиштем сразмерно површини посеб-
ног дела, у уделу 1/1, све уписано у 
Лист непокретности бр. 8823 K.O. Бачка 
Паланка-град.

Члан 4

Општина Бачка Паланка отуђује 
из јавне својине непосредном погодбом 
путем размене,  непокретност на којој је 
уписана као носилац права јавне својине 
у корист „EUROPA REAL ESTATE BP 
001“ Д.O.O. и то на:

Катастарској парцели бр. 5405/2 
К.О. Бачка Паланка-град, објекат бр.1, 
породична стамбена зграда, површине 
99м2, улица Веселина Маслеше број 3, 
са припадајућим земљиштем под згра-
дом и другим објектом, у уделу 1/1, све 
уписано у Лист непокретности бр. 8802 
К.О. Бачка Паланка-град

Члан 5

За непокретности наведене у чл. 
1 и 2 овог решења прибављена је про-
цена тржишне вредности непокретности 
Министарства финансија - Пореске 
управе - Сектора за издвојене актив-
ности, Групе за контролу издвоје-
них активности малих локација Бачка 
Паланка, број: 205-464-08-00020/2020-
0000 од дана 11.06.2021. године
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Члан 6

Обавезује се „EUROPA REAL 
ESTATE BP 001“ Д.O.O. матични број: 
21470147 да на име разлике у тржишној 
вредности непокретности на катастарској 
парцели бр. 5405/2 К.О. Бачка Паланка-
град и непокретности на катастарској 
парцели бр. 5408/1 К.О. Бачка Паланка-
град, утврђене проценом тржишне 
вредности Министарства финансија - 
Пореске управе – Сектора за издвојене 
активности, Групе за контролу издвоје-
них активности малих локација Бачка 
Паланка број: 205-464-08-00020/2020-
0000 од дана 11.06.2021. године,  уплати 
износ у висини од 1.672.820,60 динара  у 
корист Општине Бачка Паланка.

Члан 7

Закључењу уговора о прибављању 
непокретности у јавну својину Општине 
Бачка Паланка и отуђењу непокретности 
из јавне својине Општине Бачка Паланка 
путем размене непосредном погодбом, 
приступиће се након прибављеног 
мишљења Правобранилаштва Општине 
Бачка Паланка. 

Члан 8

Ова решење је коначно.

Члан 9

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

Образложење

Скупштина општине Бачка 
Паланка донела је Одлуку о покретању 
поступка размене непокретности у јав-
ној својини Општине Бачка Паланка 
(„Сл.лист Општине Бачка Паланка“, 
бр.37/2021) на основу иницијативе 
Председника Општине Бачка Паланка, 

Закључак бр. I-016-3/2021-232 од дана 22. 
априла 2021. године. 

Комисија за прибављање и распо-
лагање непокретностима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка спровела је пос-
тупак непосредне погодбе, утврдила је 
да су се створили услови за спровођење 
поступка прибављања непокретности у 
јавну својину Општине Бачка Паланка 
и отуђења непокретности из јавне 
својине путем размене непокретности 
непосредном погодбом; да је кат. пар-
цела бр. 5408/1 К.О. Бачка Паланка-град 
намењена за изградњу објекта спорта и 
рекреације, док је парцела бр. 5405/2 К.О. 
Бачка Паланка - град намењена делом 
за јавну површину а делом за вишепо-
родично становање што је неспорно 
утврђено увидом у Информацију о лока-
цији Одељења за урбанизам и грађеви-
нарство општинске управе Општине 
Бачка Паланка, издата под посл. број: 
IV-05-353-1-92/2020 од дана 06.априла 
2021. године; да предметне непокрет-
ности, и то непокретност изграђена на 
катастарској парцели 5408/1 К.О. Бачка 
Паланка-град, стан, број 1, површине 
55м2, који се налази у породичној стам-
беној згради, објекат број 1, у Бачкој 
Паланци улица Југословенске армије бр. 
36, са припадајућим земљиштем сраз-
мерно површини посебног дела, уписан у 
Лист непокретности бр. 8823 К.О. Бачка 
Паланка-град и непокретност изграђена 
на кат. парцели бр. 5405/2 К.О. Бачка 
Паланка – граду, и то објекат бр.1, поро-
дична стамбена зграда површине 99м2, 
улица Веселина Маслеше бр. 3, са припа-
дајућим земљиштем под  зградом и дру-
гим објектом, уписан у Лист непокрет-
ности бр. 8802 К.О. Бачка Паланка-град, 
могу као такве бити предмет поступка 
прибављања у јавну својину Општине 
Бачка Паланка и отуђења из јавне својине 
Општине Бачка Паланка непосредном 
погодбом путем размене непокретности.
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Општина Бачка Паланка приба-
вља у јавну својину, односно отуђује из 
јавне својине предметне непокретности 
путем размене, непосредном погодбом 
ради привођења намени предметних 
парцела у складу са Одлуком о доно-
шењу Плана генералне регулације Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 12/2020).

Проценом тржишне вредности 
непокретности на катастарским парце-
лама које се размењују Министарства 
финансија - Пореске управе  –  Сектора 
за издвојене активности, Групе за кон-
тролу издвојених активности малих 
локација Бачка Паланка број: 205-464-
08-00020/2020-0000 од дана 11.06.2020. 
године, утврђено је да тржишна вредност 
непокретности која се отуђује из јавне 
својине Општине Бачка Паланка, и то 
објекта бр.1 породична стамбена зграда, 
површине 99м2 у Бачкој Паланци, улица 
Веселина Маслеше бр 3, саграђеног 
на кат.парцели број 5405/2 К.О. Бачка 
Паланка-град, уписаног у лист непокрет-
ности 8802 К.О. Бачка Паланка-град 
износи 38.018,65 динара по м2, заједно са 
припадајућим земљиштем испод објекта, 
односно за укупну површину од 99м2 
износи: 3.763.846,35 динара, односно да 
тржишна вредност непокретности која 
се прибавља у јавну својину Општине 
Бачка Паланка, и то стана бр. 1, повр-
шине 55м2 који се налази у породичној 
стамбеној згради, објекат бр.1, улица 
Југословенске армије бр. 36, саграђен 
на катастарској парцели број 5408/1 К.О. 
Бачака Паланка-град, уписан у Лист 
непокретности број 8823 К.О. Бачка 
Паланка-град, износи 38.018,65 динара 
по м2 заједно са припадајућим земљиш-
тем сразмерно површини посебног дела, 
односно за укупну површину од 55м2 
износи: 2.091.025,75 динара.

Закључком о исправци техничке 
грешке на Записнику о процени тржишне 
вредности непокретности Министар-

ства финансија - Пореске управе – Сек-
тора за издвојене активности, Групе за 
контролу издвојених активности малих 
локација Бачка Паланка број: 205-464-
08-00020/2020-0000 од дана 09.02.2022. 
године, измењен је датум у заглављу 
Записника о процени тржишне вред-
ности непокретности на ком је засно-
вана процена тржишне вредности пре-
дметних непокретности, тако да уместо 
дана: 11.06.2020. године сада гласи, 
дана: 11.06.2021. године. Да је у питању 
очигледна грешка у куцању, неспорно 
се може потврдити Увидом у садржину 
предметног Записника што се може 
утврдити из пријемног печата Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка као 
и из чињенице да је Записник рађен по 
Захтеву Одељења за привреду Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка 
IV-03-46-24/2021  од 07. јуна 2021. године, 
што је назначено у уводном делу Запи-
сника. Обзиром да је тржишна вредност 
непокретности која се отуђује из јавне 
својине Општине Бачка Паланка већа у 
односу на тржишну вредност непокрет-
ности која се прибавља у јавну својину 
Општине Бачка Паланка, законски 
заступник „EUROPA REAL ESTATE BP 
001“ Д.O.O. Бачка Паланка, Кнежевић 
Зора из Бачке Паланке је на Записнику 
о изјави странке од дана 04. фебруара 
2022. године дала сагласност за плаћање 
разлике у тржишној цени предмет-
них некретнина у укупном износу од 
1.672.820,60 динара. 

Имајући у виду чл. 30 став 1 
тачка 3 Закона о јавној својини, када је 
тржишна вредност непокретности у 
јавној својини већа од тржишне вред-
ности непокретности која се прибавља 
у јавну својину на име размене, разлику 
у тржишној вредности непокретности 
„EUROPA REAL ESTATE BP 001“ ДOO, 
Бачка Паланка ће уплатити у корист 
Општине Бачка Паланка, на текући 
рачун 840-811151843-89 бр. модела 97 са 
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позивом на број: 65-205, у року од 20 дана 
од закључења уговора.

На основу напред изнетог, Коми-
сија за прибављање и располагање 
непокретностима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка је, сходно чл. 
15 ст. 4 Одлуке о прибављању и рас-
полагању стварима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ бр. 
10/2014, 21/2014 и 29/2019) доставила 
Одељењу за привреду општинске управе 
Општине Бачка Паланка Предлог о раз-
мени непокретности непосредном пого-
дбом између Општине Бачка Паланка и 
„EUROPA REAL ESTATE BP 001“ Д.O.O. 
Бачка Паланка бр. II-464-2/2022-7 од 
дана 04. фебруара 2022. године.

На основу члана 27 став 10, члану 
29 став 2 и члану 30 став 1 тачка 3 
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, 
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 
– др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 
153/2020), члана 3 став 1 тачка 3 Уредбе 
о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и 
давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања иско-
ришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Сл. 
гласник РС“ бр. 16/2018), члана 15 став 
6 Одлуке о прибављању и располагању 
стварима у јавној својини Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 10/2014, 21/2014 
и 29/2019) и члана 40 тачка 39 Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
бр. 9/2019) Скупштина општине Бачка 
Паланка донела је решење о размени 
непокретности у између Општине Бачка 
Паланка и „EUROPA REAL ESTATE BP 
001“ Д.О.О. Бачка Паланка, као у диспо-
зитиву.

Чланом 15 став 7 Одлуке о приба-
вљању и располагању стварима у јавној 
својини Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 
10/2014, 21/2014 и 29/2019) прописано је 
да је решење Скупштине општине Бачка 
Паланка коначно.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-464-6/2022
Дана: 2. марта 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

54

На основу члана 59. став 2. Закона 
о јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 15/2016 
и 88/2019), члана 27. Одлуке о усклађи-
вању оснивачког акта Јавног предузећа 
„Стандард“ из Бачке Паланке са Законом 
о јавним предузећима („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 23/2016 
и 35/2016), члана 40. тачка 56. и члана 
138. став 1. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 21. 
седници, одржаној дана 2. марта 2022. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Прву 
измену Програма пословања 
Јавног предузећа „Стандард“ 

Бачка Паланка за 2022. годину
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I

Даје се сагласност на Прву измену 
Програма пословања Јавног предузећа 
„Стандард“ Бачка Паланка за 2022. 
годину, који је Надзорни одбор Јавног 
предузећа „Стандард“ Бачка Паланка, 
донео на својој 21. седници, одржаној 
дана 8. фебруара 2022. године, одлуком 
број 06-41/2-22.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:  II-401-9/ 2022 
Дана: 2. марта 2022. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

55

На основу члана  40. став 1. 
тачка 56. и члана 138. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
бр. 9/2019),Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 21. седници, одржаној 
дана 2. марта 2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и  

Програм рада и Финансијски план  
Међуопштинске организације 

слепих и слабовидих Бачка 
Паланка за 2022. годину

I 

Даје се сагласност на План и Про-
грам рада и Финансијски план Међу-
општинске организације слепих и сла-
бовидих Бачка Паланка за 2022. годину, 
који је Управни одбор Међуопштинске 
организације слепих и слабовидих Ба-
чка Паланка, усвојио на својој 6. седници 
одржаној дана 02. новембра  2021. годи-
не.

II 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-10/2022
Дана: 2. марта 2022.године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

56

На основу члана 41. став 1. тачка 5. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, 
начину и организацији рада штабова за 
ванредне ситуације („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 27/2020) и члана 
40. став 1. тачка 44. Статута  Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019), 
Скупштина Општине Бачка Паланка 
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на својој 21. седници, одржаној 2. марта 
2022. године, доноси

  РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању 
Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Бачка Паланка 
и именовању чланова општинског 

Штаба за ванредне ситуације 
општине Бачка Паланка

Члан 1.

У Решењу о образовању 
општинског Штаба за ванредне 
ситуације општине Бачка Паланка и 
именовању чланова општинског Штаба 
за ванредне ситуације општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 23/20, 24/21, 34/21 и 
37/21)

 - у члану 5. тачка 24. мења се 
и гласи: „Бранка Дујовић, ди-
ректор Установе „Центар за 
социјални рад Општине Бачка 
Паланка“.

Члан 2.

Ово решење ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-217-4/2022
Дана: 2. марта 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

57
На основу члана 40. став 1. тачкa 

69. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019) Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 21. 
седници, одржаној дана 2. марта 2022. 
године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду 
Комисије за доделу стипендија 

ученицима и студентима за 
школску 2021/2022 годину

I

Прихвата се Извештај о раду 
Комисије за доделу стипендија учени-
цима и студентима за школску 2021/2022 
годину, који је сачинила Комисија за 
доделу стипендија ученицима и студен-
тима, на својој седници одржаној дана 
28. јануара 2022. године, под бројем 
II-67-1/2022-2.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-67-3/2022 
Дана: 2. марта 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.



284 страна - Броj 10/2022        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       7 март 2022. године

58
На основу члана 43. став 1. тачка 

12. Закона о смањењу ризика од ката-
строфа и управљању ванредним ситу-
ацијама («Службени гласник Републике 
Србије», број 87/2018) и члана 40. став 
1. тачка 69. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 21. сед-
ници, одржаној 2. марта 2022. године, 
донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду 
општинског Штаба за ванредне 

ситуације Општине Бачка 
Паланка за 2020/2021. годину

I

Прихвата се Извештај o раду 
Општинског штаба за ванредне ситу-
ације Општине Бачка Паланка за 
2020/2021. годину, који је сачинио 
Општински штаба за ванредне ситуације 
општине Бачка Паланка, дана 11. јануара 
2022. године, под бројем: I-217-1/2022-8.

II

Овај закључак објавити у «Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-217-5/2022 
Дана: 2. марта 2022. године 
Бачка Паланка

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

59
На основу члана 4. Одлуке о 

бесповратном суфинансирању активнос-
ти на унапређењу енергетских својстава 
стамбених својстава стамбених зграда, 
породичних кућа и станова на терито-
рији општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, бр. 
4/2022), и члана  62. став 1. Пословника 
Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 24/2019), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој  87. се-
дници, одржаној дана 28. фебруара  2022. 
године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

ЗА БЕСПОВРАТНО 
СУФИНАНСИРАЊЕ 
АКТИВНОСТИ НА 

УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ  
СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА 
И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 1.

Овим решењем образује се Коми-
сија за спровођење поступка доделе сред-
става за бесповратно суфинансирање 
активности на уређењу енергетских 
својстава стамбених зграда, породичних 
кућа и станова на територији општине 
Бачка Паланка (у даљем тексту: Коми-
сија;).

Члан 2.

У Комисију се именују:
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1. Тодор Чулић,  инж. грађ. - за 
председника,

2. Милкица Петржљан, дипл.
инж. грађ.- за члана,

3. Јелена Галић, маст. инж. ме-
наџм. - за члана,

4. Никола Марјанац,  дипл. инж. 
саобр. - за члана,

5. Ивана Николић, дипл. инж. 
менаџм. - за члана,

6. Биљана Гајтовић, маст. инж. 
арх. - за члана,

7. Соња Радовић - Марић, дипл.
инж. грађ. - за члана,

Члан 3.

Задаци Комисије су:
1. Доношење Правилника о су-

финансирању активности 
на унапређењу енергетских 
својстава стамбених зграда, 
породичних кућа и станова на 
територији општине Бачка Па-
ланка;

2. Припрема конкурсне докумен-
тације за привредне субјекте и 
домаћинства ( јавни позив, об-
разац пријаве и др);

3. Оглашавање јавних конкурса 
и пратеће документације на 
интернет страници Општине 
Бачка Паланка и у локалним 
средствима јавног информи-
сања;

4. Пријем и контрола приспелих 
захтева;

5. Рангирање приспелих захтева 
и избор пријављених привред-
них субјеката и домаћинстава;

6. Објављивање прелиминарне 
листе изабраних директних ко-
рисника и крајњих корисника 

на интернет страници Општи-
не Бачка Паланка, разматрање 
приговора на прелиминарну 
листу изабраних привредних 
субјеката и домаћинстава ;

7. Доношење коначне листе изаб-
раних директних корисника и 
предлог коначне листе изабра-
них крајњих корисника којима 
је признато право на беспо-
вратна средства;

8. Израда предлога угово-
ра о спровођењу мера на 
унапређењу енергетске ефи-
касности;

9. Праћење реализације мера и 
контрола њихове реализације.

Члан 4.

Комисија  подноси Извештај о 
свом раду Општинском већу.

Члан 5.

Мандат Комисије траје до окон-
чања Пројекта, односно до подношења 
извештаја Општинском већу и надлеж-
ном министарству.

Члан 6.

Чланови  Комисије имају право на 
накнаду за свој рад, у износу од 23.000,00 
динара месечно – председник комисије 
и 20.000,00 динара месечно –чланови 
комисије.

Члан 7.

Административно-техничке послове за 
потребе Комисије вршиће Одељење за 
привреду, Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.  
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Члан 8.

Ово решење ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-18/2022
Дана: 28. фебруара 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик
председника Општине,

Мита Лачански, с.р.

60

На основу члана 60. и члана 138. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 9/2019) и члана 29. и члана 
30. Уредбе о посебним мерама физичко-
техничке заштите тајних података 
(„Cлужбени гласник РС“, бр. 97/2011), 
председник Општине Бачка Паланка, 
дана 11. јануара 2022. године, донео је 

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за 

уништавање тајних података

I

Образује се Комисија за уништа-
вање тајних података (у даљем тексту: 
Комисија).

II

Комисија има председника и два 
члана.

У Комисију се именују:
1. Мита Лачански, председник 

Комисије

2. Душан Танкосић, члан

3. Младен Лучић, члан

III

Комисија има задатак да тајне 
податке, копије, радне нацрте, белешке, 
као и податке који су физички оштећени 
и који се не могу даље користити, осим 
тајних података стране државе и међу-
народне организације, уништи на начин 
да се не могу препознати и обновити 
(хемијским разлагањем, спаљивањем, 
дробљењем и др.), у складу са Уредбом 
о посебним мерама физичко-техничке 
заштите тајних података („Cлужбени 
гласник РС“ бр. 97/2011).

IV

Комисија о уништавању података 
из става III води записник, који потпи-
сују сви чланови Комисије и који се чува 
трајно.

V

Мандат чланова Комисије траје 
четири године.

VI

У свом раду Комисија ће корис-
тити печат председника Општине.

VII

Комисија има право на накнаду 
на основу члана 4. Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одборника Скупштине 
општине, чланова Општинског већа и 
чланова радних тела органа Општине 
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(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 4/2021).

VIII

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине.

IX

Ступањем на снагу овог решења 
престаје да важи Решење број I-020- 
4/2014-13 од 16.04.2014. године.

X

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број:I-016-3/2022-3
Дана: 11. јануара 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р.

61

На основу члана 60. став 1. тачка 1. 
и 20, члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019), 
и члана 32. Уговора о јавној набавци 
радова – изградња пута у улици Сем-
берској и недостајуће инфраструктуре, 
ЈН број 33/2021, пословни број IV-404-
2/2021-177 од 21.09.2021. године, Пред-
седник општине дана 21.02.2022. године 
доноси 

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за 

примопредају и коначни обрачун 
изведених радова на изградњи пута 

и недостајуће инфраструктуре у 
улици Семберској у  

Бачкој Паланци

I

Образује се Комисија за за  при-
мопредају и коначни обрачун изведених 
радова на изградњи пута и недостајуће 
инфраструктуре у улици Семберској у 
Бачкој Паланци.

II

У Комисију се именују:

 - Велимир Радованов, представ-
ник Наручиоца за председни-
ка,

 - Иван Плазонић, представник 
извођача радова, за члана,

 - Сандра Којић, вршилац струч-
ног надзора, за члана, 

 - Жељка Драгичевић, вршилац 
стручног надзора, за члана,

 - Лазар Шијаков, вршилац 
стручног надзора, за члана, 

 - Радослав Карановић, вршилац 
стручног надзора, за члана, 

 - Влада Радановић, одговорни 
извођач радова, за члана,

 - Зоран Будаков, одговорни из-
вођач радова, за члана,

 - Љупко Калаба, одговорни из-
вођач радова, за члана, и

 - Јово Јованчевић, одговорни из-
вођач радова, за члана.
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III

Задатак Комисије је да изврши 
примопредају и коначни обрачун изве-
дених радова на изградњи пута и недос-
тајуће инфраструктуре у улици Сембер-
ској у Бачкој Паланци и о томе сачини 
записник.

IV

А дминист ративно -тех ни чке 
послове за потребе рада Комисије, оба-
вљаће Канцеларија за локално економски 
развој, Одељења за привреду, Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара 
Председнику општине.

VI

Комисија има право на накнаду на 
основу члана 4.  Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одборника Скупштине 
општине, чланова Општинског већа и 
чланова радних тела органа Општине 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 4/2021). 

VII

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, и објављује се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2022-4
Дана: 21.02.2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р. 

62

На основу члана 60. став 1. тачка 
20, члана 138. став 1. и члана 58. став 2. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), и члана 3. став 2, члана 6. став 
7. и члана 11. став 1. Програма доделе 
бесповратних средстава за куповину 
сеоске куће са окућницом на територији 
Републике Србије - Уредбе о утврђивању 
програма доделе бесповратних сред-
става за куповину сеоске куће са окућ-
ницом на територији Републике Србије 
за 2022. годину Владе Републике Србије 
пословни број 05 Број:110-386/2022 од 
20. јануара 2022. године, председника 
Општине Бачка Паланка  дана 25. фебру-
ара 2022. године доноси 

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за 

извршење надлежности Општине 
Бачка Паланка у поступку 

спровођења Јавног конкурса за 
доделу бесповратних средстава за 

куповину сеоске куће са окућницом 
на територији Републике Србије у 

2022. години   

I

Образује се Комисија за извршење 
надлежности Општине Бачка Паланка у 
поступку спровођењу Јавног конкурса за 
доделу бесповратних средстава за купо-
вину сеоске куће са окућницом на тери-
торији Републике Србије у 2022. години.

II

У Комисију се именују:
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1. Јелена Галић, за председник 
комисије

2. Биљана Гајтовић, члан коми-
сије, 

3. Душанка Бучко, члан комиси-
је, 

4. Никола Марјанац, члан коми-
сије, и 

5. Ивана Николић, члан комисије

III

Задатак Комисије је да у складу са 
Уредбом Владе Републике Србије послов. 
бр. 05 Број:110-386/2022 од 20.01.2022. г. 
и Програмом доделе бесповратних сред-
става за куповину сеоске куће са окућни-
цом на територији  Републике Србије за 
2022. годину, утврди испуњеност услова 
који се односе на сеоску кућу са окућни-
цом као и процену тржишне вредности 
непокретности, изврши контролу оба-
вљене купопродаје сеоске куће са окућ-
ницом и упути извештај о спроведеној 
контроли  и изјашњење да ли су беспо-
вратна средства утрошена у свему према 
уговору Комисији за оцену и контролу 
реализације пројекта Министарства за 
бригу о селу.   

IV

А дминист ративно -тех ни чке 
послове за потребе рада Комисије, оба-
вљаће Канцеларија за локално економ-
ски развој, Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.

VI

Комисија има право на накнаду на 
основу члана 4.  Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одборника Скупштине 
општине, чланова Општинског већа и 
чланова радних тела органа Општине 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 4/2021)

VII

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, и објављује се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДСНИК
Број: I-020-4/2022-6
Дана: 25. фебруара 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р.  

63

На основу члана 22. став 1.  у 
вези  са чланом 57.Законом о јавним 
предузећима (“Службени гласник РС”, 
број 15/2016), члана 46. став 1. тачка 6. 
Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
ЈП „Стандард“ са Законом о јавним пре-
дузећима („Службени лист општине 
Бачка Паланка“, број 23/2016 и 35/2016), 
и члана 34. став 1 тачка 6. Статута Јавног 
предузећа „Стандард“ (“Службени лист 
општине Бачка Паланка“, број 42/2016) 
Надзорни одбор ЈП „Стандард“ Бачка 
Паланка на својој 21. седници одржаној 
дана 8. фебруара 2022. години, доноси
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
“СТАНДАРД” БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 1.

У Статуту Јавног предузећа 
„Стандард“ Бачка Паланка објављеном 
у „Службеном листу Oпштине Бачка 
Паланка“ број 42/2016 (у даљем тексту: 
Статут) у члану 22. став 1. мења се и 
гласи:

„Претежна делатност јавног пре-
дузећа је 

71.11- архитектонска делатност“

Члан 2.

У Статуту у члану 22. ставу 2. 
мења се алинеја 2. тако да сада гласи:

„42.99 – изградња осталих непо-
менутих објеката“.

Члан 3.

У Статуту у члану 22. у ставу 2. 
после алинеје 19. додаје се нова алинеја 
односно шифра делатности која гласи 
“35.30-снабдевање паром и климатиза-
ција“.

Члан 4.

У свему осталом одредбе Статута 
остају непромењене и на снази.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу на 
снагу наредног дана од дана објављивања 
на огласној табли предузећа, а након 
давања сагласности од стране Оснивача.

Број: 06-41/3-2022

Председник 
Надзороног одбора

Слободан Стакић, с.р.
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