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На основу члана 32, 72 и 74. 
Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник  Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – 
др.закон, 47/2018 и 111/2021- др.закон) и 
члана 40 и 110. Статута општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019) Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 22. 
седници одржаној дана 24. марта 2022. 
године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 1.

У Одлуци о месним заједницама 
на територији општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 21/2019) мења се члан 16. 
у ставу 1 тако да гласи : „ Савет месне 
заједнице може имати најмање 3 а нај-
више 11 чланова.“

Члан 2.

Налаже се месним заједницама на 
теритирији општине Бачка Паланка да у 
року од осам дана ускладе своје Статуте 
са овом Одлуком.

Члан 3.

Ова Одлука 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-016-15/2022
Дана: 24. марта 2022. године                     
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

67

На основу члана 32. став 1. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“ број, 129/2007, 83/2014 
- др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 
111/2021-др.закон), члана 40. став 1. тачка 
6. и члана 138. ставa 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, бр. 9/2019), 
Скупштина општине Бачка Паланка, 
на својој 22. седници одржаној дана 24. 
марта 2022. године, донела је
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ОДЛУКУ
О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА 

СМЕШТАЈА И ПРЕВОЗА 
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА И 

СТУДЕНАТА 

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се права, 
услови и начин регресирања трошкова 
смештаја и превоза ученика средњих 
школа и студената.

Члан 2. 

Право на регресирање трош-
кова смештаја имају редовни ученици 
средњих школа и редовни студенти 
основних студија уколико:

1. имају пребивалиште на тери-
торији општине Бачка Палан-
ка,

2. похађају наставу/предавања 
у школама/факултетима чији 
је оснивач Република, Ауто-
номна покрајина или једини-
ца локалне самоуправе, а које 
се налазе на територији друге 
општине /града,

3. први пут уписују школску го-
дину, односно годину студија,

4. корисници су услуга домског 
или приватног смештаја,

5. нису корисници регресираног 
превоза.

Члан 3.

Право на регресирање трошкова 
превоза имају редовни ученици средњих 
школа и редовни студенти основних сту-
дија уколико:

1. имају пребивалиште на терито-
рији општине Бачка Паланка,

2. путују на територији своје и у дру-

ге општине где похађају наставу/
предавaња у школама /факултети-
ма чији је оснивач Република, Ау-
тономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе,

3. први пут уписују школску годину, 
односно годину студија,

4. нису корисници услуга смештаја,
5. нису корисници студентских сти-

пендија и студентских кредита.

Члан 4. 

Регресирање трошкова врши се у 
висини:

1. 100% цене месечне карте за 
свакодневни превоз железни-
цом 

2. 80% месечне цене услуга дом-
ског смештаја, односно цене 
месечне карте за децу:

• борца, палог борца, војног 
инвалида и цивилног инва-
лида рата

• кориснике новчане социјал-
не помоћи

• самохраних родитеља који 
су корисници дечијег додат-
ка

• првог ученика или студента 
из породице са више учени-
ка или студената путника из 
домаћинства које остварује 
право на дечији додатак

3. 70% месечне цене услуга дом-
ског смештаја, односно цене 
месечне карте за децу:

• кориснике дечијег додатка 
где су оба родитеља неза-
послена

4. 60% месечне цене услуга дом-
ског смештаја, односно цене 
месечне карте за децу:
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• која су у претходним го-
динама школовања имали 
просечну оцену у средњој 
школи 4,50 и вишу, односно 
на факултету 8,50 и вишу.

5. 50% месечне цене услуга дом-
ског смештаја, односно цене 
месечне карте за децу:

• остале кориснике дечијег 
додатка

• ученике/студенте са стату-
сом избеглих и расељених 
лица, односно   ученике/
студенте који су тај статус 
имали али су у међувреме-
ну поднели захтев за сти-
цање држављанства  или су 
стекли држављанство Репу-
блике Србије

• другог и сваког наредног 
ученика или студента из по-
родице са два или више уче-
ника или студената путника 
корисника дечијег додатка

• самохраних родитеља који 
нису корисници дечијег до-
датка

6. 20% месечне цене услуга дом-
ског смештаја, односно цене 
месечне карте за остале учени-
ке и студенте.

Трошкови приватног смештаја 
се признају највише у висини домског 
смештаја без обзира на висину закупнине 
исказане у Уговору о закупу непокрет-
ности.

Члан 5. 

Право на регресирање трошкова 
остварује се на захтев корисника или 
његовог законског заступника, ако је 
корисник малолетан. Захтев за оства-
ривање права на регресирање  трош-

кова подноси  се надлежном одељењу 
Општинске управе.

Уз захтев корисник је дужан да 
достави потребне доказе о испуњености 
услова и то:

1. за ученике потврда о пребива-
лишту или фотокопија личне 
карте или пасоша, а за сту-
денте фотокопија личне карте 
(уколико лична карта садржи 
податак о адреси становања) 
или очитани лист биометријс-
ке личне карте,

2. потврду о уписаном разреду, 
односно потврду о уписаној 
години студија,

3. потврду дома да јесте/није ко-
рисник услуга смештаја, 

4. решење којим је утврђено 
својство да је родитељ борац, 
пали борац, војни инвалид и 
цивилни инвалид рата, леги-
тимација или уверење којим 
се доказује једно од наведених 
својстава из области борачко-
инвалидске заштите и заштите 
цивилних инвалида рата,

5. решење којим је утврђено пра-
во на новчану социјалну по-
моћ, односно право на дечији 
додатак или уверење којом се 
доказује једно од наведених 
својстава,

6. за децу самохраних родитеља 
извод из матичне књиге умр-
лих или решење надлежног 
органа о проглашењу несталог 
лица умрлим, одлуку надлеж-
ног органа о вршењу роди-
тељског права, или извод из 
матичне књиге рођених дете-
та, или решење инвалидске 
комисије и потврда фонда за 
пензијско и инвалидско осигу-
рање да није остварено право 
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на пензију, или потврда на-
длежног војног органа, или по-
тврда надлежног казнено – по-
правног завода,

7. за родитеље који нису запосле-
ни потврду Националне служ-
бе за запошљавање,

8. потврду о просеку оцена из 
школе или факултета, односно 
фотокопије сведочанстава за 
ученике и студенте прве годи-
не факултета о претходно за-
вршеном школовању,

9. акт којим је утврђен статус из-
беглих и расељених лица, по-
тврду о поднетом захтеву за 
стицање држављанства или 
решење о стицању држављан-
ства Републике Србије,

10. закључен и оверен Уговор са 
власником непокретности  о 
издавању у закуп непокретнос-
ти, као и доказ да је власник 
непокретности платио порез 
на приход од издавања у за-
куп непокретности у складу са 
прописима којима је регулисан 
порез на доходак грађана.

Члан 6. 

Регресирање трошкова ће се 
вршити у складу са расположивим мате-
ријалним средствима за ове намене, 
предвиђеним у буџету Општине Бачка 
Паланка.

Право на регресирање трошкова 
признаје се: ученицима средњих школа 
од дана подношења захтева (најраније од 
1. септембра) до истека школске  године, 
односно за студенте од дана подношења 
захтева (најраније од 1. октобра)  до 
истека школске године.

Члан 7.

Средства за регресирање трош-
кова домског смештаја преносе се дому 
у којем је ученик/студент смешетен, 
односно кориснику услуге приватног 
смештаја

Средства за регресирање трош-
кова приватног смештаја преносе се на 
текући рачун власника непокретности 
који се издаје у закуп ученицима и сту-
дентима.

Средства за регресирање трош-
кова превоза, преносе се превозницима 
јавног линијског превоза путника.

Члан 8.

Део средстава председник 
Општине може доделити корисницима, 
за ванредне, непредвиђене ситуације у 
складу са Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка. 

Члан 9.

Корисник је дужан да пријави 
сваку промену од утицаја на признато 
право у року од 15 дана од дана настале 
промене.

Члан 10. 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о регресирању 
трошкова смештаја и превоза ученика 
и студената („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 29/13, 16/14 и 39/16). 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-451-14/2022
Дана: 24. марта 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

68

На основу члана 22. став 6., члана 
27. став 10. 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 4. тачка 
2. и члана 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), члана 40. став 
1. тачка 18. и 39. и члана 138. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Сл. лист 
Општине Бачка Паланка“, бр. 9/2019), 
решавајући по захтеву Основне школе 
„Десанка Максимовић“ Бачка Паланка 
број 229 од 21. септембра 2021. године 
и захтеву број 53 од 07. фебруара 2022. 
године, Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 22. седници одржаној 
дана 24. марта 2022. године, донела је  

РЕШЕЊЕ    
о давању сагласности Основној 

школи „Десанка Максимовић“ из 
Бачке Паланке за давање у закуп 
непокретности (спортска сала) за 

2022. годину

Члан 1

Даје се сагласност Основној 
школи „Десанка Максимовић“ из Бачке 
Паланке, ул.Скојевска бр.1/а, да може у 
складу са законом дати у закуп спорт-
ску салу заспортске активности која се 
налази на парцели бр. 23791 К.О. Бачка 
Паланка-град.

Члан 2

У случају промене намене за 
време трајања закупа, потребна је нова 
сагласност.

Члан 3

Рок трајања закупа: до 31. децем-
бра 2022. године

Члан 4

Висина закупнине за простор из 
члана1овог Решења одређује се пола-
зећи од процењене тржишне висине 
закупнине, утврђене на основу општег 
акта Општине Бачка Паланка, којим је 
утврђена закупнина за пословни прос-
тор. 

Члан 5

Средства остварена давањем у 
закуп ствари из члана 1овог  Решења 
приход су носиоца права коришћења 
који је ствари дао у закуп.

Члан 6

Средства која буду обезбеђена 
давањем у закуп простора из члана1овог  
Решења биће искоришћења за побољ-
шање услова образовања и васпитања у 
погледу простора, опреме и наставних 
средстава, за остваривање програмакоји 
нису делатност установе, за исхрану и 
помоћ деци и ученицима.   
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Члан 7

Налаже се Основној школи „Дес-
анка Максимовић“ из Бачке Паланке да 
у року од осам дана од дана окончања 
поступка давања у закуп Општинској 
управи Општине Бачка Паланка, дос-
тави податке о спроведеном поступку. 

Члан 8

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-14/2022
Дана: 24. марта 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

69

На основу члана 40. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка", бр. 
9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка је на својој 22. седници одржа-
ној дана 24. марта 2022. године, донела

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о 

стању спорта у Општини Бачка 
Паланка у периоду од 1.1.2021.- 

31.12.2021. године

I

Прихвата се Информација о стању 
спорта у Општини Бачка Паланка у 
периоду од 1.1.2021.-31.12.2021. године, 
коју је сачинило Одељење за друштвене 
делатности под бројем IV-04-6-1/2022-13 
од дана 28. фебруара 2022. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВО-
ДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-66-2/2022
Дана: 24. марта 2022.године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

70
На основу члана 40. Статута 

Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка", број  
9/2019) Скупштина општине Бачка Па-
ланка је на својој 22. седници одржаној 
дана 24. марта 2022. године, донела

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду 
Комисије за планове Скупштине 

општине Бачка Паланка за период 
од 01.01.2021.-31.12.2021. године
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I

Прихвата се Извештај о раду Коми-
сије за планове Скупштине општине 
Бачка Паланка за период од 01.01.2021.-
31.12.2021. године, који је сачинила Коми-
сија за планове Скупштине општине 
Бачка Паланка дана 18. фебруара 2022. 
године, под бројем II-35-1-30/2021.

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-35-13/2022
Дана: 24. марта 2022.године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

71

На основу члана 40. Став 1. 
тачка 56. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист општине 
Бачка Паланка", број 9/2019) Скупштина 
општине Бачка Паланка је на својој 22. 
седници одржаној дана 24. марта 2022. 
године, донела

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду 

и Финансијском пословању 
Међуопштинске организације 

слепих и слабовидих Бачка 
Паланка за период 1.1.2021.-

31.12.2021. године

I

Прихвата се Извештај о раду и 
Финансијском пословању Међуопштин-
ске организације слепих и слабовидих 
Бачка Паланка, које је Управни одбор 
ове установе усвојио на својој седници 
одржаној дана 18. фебруара 2022. године.

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-401-11/2022
Дана: 24. март 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

72

На основу члана 40. став 1. тачка 
56. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист општине 
Бачка Паланка", број 9/2019) Скупштина 
општине Бачка Паланка је на својој 22. 
седници одржаној дана 24. марта 2022. 
године, донела

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду и 

Финансијски извештај Туристичке 
организације Општине Бачка 

Паланка за 2021. годину
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I

Прихвата се Извештај о раду и 
Финансијски извештај Туристичке орга-
низације Општине Бачка Паланка које је 
Надзорни одбор Туристичке организа-
ције Општине Бачка Паланка усвојио на 
својој 3. седници одржаној дана 25. фебру-
ара 2022. године, одлуком број 108/2022 
и које је Управни одбор Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка 
усвојио на својој 10. седници одржаној 
дана 25. фебруара 2022. године, одлуком 
број 104/2022.

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-401-12/2022
Дана: 24. март 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

73

На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и тачка 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист општине 
Бачка Паланка", бр.9/2019) Скупштина 
општине Бачка Паланка је на својој 22. 
седници одржаној дана 24. марта 2022. 
године, донела

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду и 

Финансијском пословању Установе 
за спорт и рекреацију "Тиквара" 

Бачка Паланка за 2021. годину

I

 Прихвата се Извештај о раду и 
Финансијском пословању Установе за 
спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка 
Паланка за 2021. годину, на које је Над-
зорни одбор Установе за спорт и рекре-
ацију „Тиквара“ Бачка Паланка дао пози-
тивно мишљење на својој 3. седници 
одржаној дана 25. фебруара 2022. године, 
одлуком број: 48/22, а Управни одбор 
Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ 
Бачка Паланка, усвојио на својој 5.  сед-
ници одржаној дана 25. фебруара 2022. 
године, одлуком број: 51/22.

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-401-17/2022
Дана: 24. март 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

74

На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и члана 138. став 1. Статута Општине 
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Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 9/2019) 
Скупштина општине Бачка Паланка је 
на својој 22. седници одржаној дана 24. 
марта 2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду и 
Финансијског извештаја Народне 

библиотеке "Вељко Петровић" 
Бачка Паланка за 2021. годину

I

Прихвата се Извештај о раду 
Народне библиотеке „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка за 2021. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор Народне библи-
отеке на својој 3. седници одржаној дана 
25. фебруара 2022. године, одлуком под 
бројем 105/031, а који је усвојио Управни 
одбор Народне библиотеке на својој 
10. седници одржаној дана 25. фебру-
ара 2022. године, одлуком под бројем 
106/031-1.

Прихвата се Финансијски извеш-
тај Народне библиотеке „Вељко Петро-
вић“ за 2021. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор Народне библиотеке 
на својој 3. седници, одржаној дана 25. 
фебруара 2022. године, одлуком под 
бројем 105/031-1, а који је усвојио Управни 
одбор Народне библиотеке на својој 10. 
седници одржаној 25. фебруара 2022. 
године, одлуком под бројем 106/031.

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-401-18/2022
Дана: 24. март 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

75

На основу члана 40. став 1. тачка 
56. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 22. 
седници, одржаној дана 24. марта 2022. 
године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о 
пословању Месне заједнице 

„Деспотово“ из Деспотова за 2021. 
годину

I

Прихвата се Извештај о посло-
вању Месне заједнице „Деспотово“ из 
Деспотова за 2021. годину, који је Савет 
Месне заједнице „Деспотово“ из Деспо-
това усвојио на својој 5. седници, одржа-
ној дана 18. јануара 2022. године, одлу-
ком број: 08/22. 

II

 Овај закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:II-401-13/2022
Дана: 24. март 2022. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

76

На основу члана 40. став 1. тачка 
56. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 22. 
седници, одржаној дана 24. марта 2022. 
године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о 

пословању Месне заједнице „Нова 
Гајдобра“ из Нове Гајдобре за 2021. 

годину

I

Прихвата се Извештај о посло-
вању Месне заједнице „Нова Гајдобра“ 
из Нове Гајдобре за 2021. годину, који је 
Савет Месне заједнице „Нова Гајдобра“ 
из Нове Гајдобре усвојио на својој 7. сед-
ници, одржаној дана 7. фебруара 2022. 
године. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:II-401-14/2022
Дана: 24. март 2022. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

77

На основу члана 40. став 1. тачка 
56. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 22. 
седници, одржаној дана 24. марта 2022. 
године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Финансијског 
извештаја Месне заједнице 

„Пивнице“ из Пивница за 2021. 
годину

I

Прихвата се Финансијски извеш-
тај Месне заједнице „Пивнице“ из Пив-
ница за 2021. годину, који је Савет Месне 
заједнице „Пивнице“ из Пивница усвојио 
на својој 6. седници, одржаној дана 25. 
јануара 2022. године. 

II

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



25. март 2022. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 12/2022 - страна 311  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:II-401-15/2022
Дана: 24. март 2022. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

78

На основу члана 40. став 1. тачка 
56. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 22. 
седници, одржаној дана 24. марта 2022. 
године, донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Финансијског 
извештаја Месне заједнице 

„Дунав“ из Бачке Паланке за 2021. 
годину

I

Прихвата се Финансијски 
извештај Месне заједнице „Дунав“ из 
Бачке Паланке за 2021. годину, који је 
Савет Месне заједнице „Дунав“ из Бачке 
Паланке усвојио на својој 9. седници, 
одржаној дана 14. фебруара 2022. године. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:II-401-16/2022
Дана: 24. март 2022. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Скупштине општине,

Бојан Радман, с.р.

79

 На основу члана 44. став 1. тачка 
5. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 
60. став 1. тачка 20. и члана 138. став 
1. Статута („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019), председник 
Општине Бачка Паланка дана 16. марта 
2022. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за 

релиазацију помоћи за стварање 
и побољшање услова становања 

породица избеглица кроз куповину 
сеоске куће са окућницом, односно 

одговарајуће непокретности и 
доделу помоћи у грађевинском и 

другом материјалу и опреми (мали 
грант) за адаптацију или поправку 

предметне сеоске куће, односно 
одговарајуће непокретности

I

Образује се Комисија за релиаза-
цију помоћи за стварање и побољшање 
услова становања породица избеглица 
кроз куповину сеоске куће са окућни-
цом, односно одговарајуће непокрет-
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ности и доделу помоћи у грађевинском 
и другом материјалу и опреми (мали 
грант) за адаптацију или поправку 
предметне сеоске куће, односно одгова-
рајуће непокретности ( у даљем тексту: 
Комисија). 

II

У Комисију се именује:

 - Никола Лалић, за председника

 - Мерњик Здравка, за заменика 
председника

 - Војислав Зубац, за члана

 - Торовић Тања, за члана

 - Милкица Петржљан, за члана

 - Поповић Јасминка, за члана

 - Младен Лучић, за члана

III

Комисија има задатак да изабере 
кориснике доделу помоћи избеглицама 
за куповину сеоских кућа, да усвоји Пра-
вилник о условима и мерилима за избор 
корисника, након спроведеног првос-
тепеног поступка Комисија за избор 
корисника доноси Одлуку о решавању 
стамбених потреба избеглица са лис-
том корисника рангираних према реду 
првенства на основу испуњености услова 
и броја освојених бодова, разматра под-
нете пријаве, израђује и оглашава пред-
лог листе корисника, одлучује о при-
говорима на предлог листе корисника, 
израђује и оглашава коначну листу 
корисника, доноси Одлуку о додељивању 
помоћи, утврђује појединачне износе 
помоћи (сачињава спецификације грађе-
винског материјала), контролише испо-
руку и уградњу грађевинског материјала 
корисницима и решава друга питања од 
значаја за рад Комисије.

IV

Мандат Комисије траје до завр-
шетка избора корисника и расподеле 
помоћи. 

V

А дминист ративно -тех ни чке 
послове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске управе Бачка Паланка.

VI

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.

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 теле органа Општине 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ бр. 4/2021).

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2022-8
Дана: 16. марта 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 44. став 1. тачка 
5. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 
60. став 1. тачка 20. и члана 138. став 
1. Статута („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019), председник 
Општине Бачка Паланка дана 21. марта 
2022. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за доделу 

помоћи у грађевинском материјалу 
за ставрање и побољшање услова 

становања породица избеглих лица 
на територији Општине Бачка 
Паланка у циљу реализације 

ЛАП-а за унапређење положаја 
избеглих, интерно расељених лица 
и повратника по основу споразума 

о реадмисији у ОБП за период 
2019-2023. године

I

Образује се Комисија за доделу 
помоћи у грађевинском материјалу за 
ставрање и побољшање услова стано-
вања породица избеглих лица на тери-
торији Општине Бачка Паланка у циљу 
реализације ЛАП-а за унапређење поло-
жаја избеглих, интерно расељених лица 
и повратника по основу споразума о 
реадмисији у ОБП за период 2019-2023. 
године

( у даљем тексту: Комисија). 

II

У Комисију се именује:

 - Тодор Чулић, за председника

 - Мерњик Здравка, за заменика 
председника

 - Никола Лалић, за члана

 - Торовић Тања, за члана

 - Поповић Јасминка, за члана

 - Вера Жарковић, за члана

 - Маја Пилиповић, за члана

III

Задатак Комисије је да усвоји Пра-
вилник, да распише и објави Јавни позив 
за доделу грађевинског материјала, раз-
матра поднете пријаве, израђује и огла-
шава предлог листе корисника, одлу-
чује о приговорима на предлог листе 
корисника, израђује и оглашава коначну 
листу корисника, доноси Одлуку о 
додељивању помоћи, утврђује поједина-
чне износе помоћи (сачињава специфика-
ције грађевинског материјала), припрема 
сву неопходну документацију за покре-
тање јавне набавке, контролише испо-
руку и уградњу грађевинског материјала 
корисницима и решава друга питања од 
значаја за рад Комисије.

IV

Мандат Комисије траје до завр-
шетка расподеле помоћи.

V

А дминист ративно -тех ни чке 
послове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске управе Бачка Паланка.

VI

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.
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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 теле органа Општине 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ бр. 4/2021).

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2022-9
Дана: 21. марта 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка 
5. тачка 7,  и тачка 20. и члана 138. став 1. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019), Председник Општине Бачка 
Паланка 22.03.2022. године доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за 

координацију активности на 
реализацији пројекта изградње 
Регатне стазе у Бачкој Паланци 

I

Образује се Комисија за коор-
динацију активности на реализацији 
пројекта изградње Регатне стазе у Бачкој 
Паланци. 

II

У Комисију се именују: 

1. Милкица Петржљан, за пред-
седника

2. Никола Лалић, за члана 

3. Милован Недељков, за члана

III

Задатак Комисије је: да прати и 
надзире активности на реализацији проје-
кта изградње Регатне стазе, да буде веза 
у комуникацији између Општине Бачка 
Паланка и других субјеката укључених 
у реализацију пројекта, као и да коорди-
нира активности и усмерава и усклађује 
рад свих запослених у Општинској 
управи Општине Бачка Паланка укљу-
чених у реализацију пројекта изградње 
Регатне стазе у Бачкој Паланци. 

IV

Комисија за свој рад одговара 
Председнику Општине Бачка Паланка. 

V

Мандат Комисије траје до изда-
вања употребне дозволе.

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 



25. март 2022. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 12/2022 - страна 315  

(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 4/2021).

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК 
Број: I-020-4/2022-10
Дана: 22.03.2022.године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница, с.р.
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