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На основу чл. 32 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Репу-
блике Србије", бр. 129/2007, 83/2014 - 
други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018),  чл. 40 Статута општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", бр. 20/2019) и чл. 174 
Пословника о раду Скупштине општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка"), број 9/2019), Скуп-
штина општине Бачка Паланка на својој 
42. седници, одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела је 

О Д Л У К У
о потврђивању Одлуке о 

обавављању екстерне ревизије 
завршног рачуна буџета Општине 

Бачка Паланка за 2019. годину

I

Потврђује се Одлука o обављању 
екстерне ревизије завршног рачуна 
буџета Општине Бачка Паланка за 2019. 
годину ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка", број 4/2020).

II

Ова одлука је донета на 189. сед-
ници Општинског већа општине Бачка 
Паланка дана 5. маја 2020. године, за 
време трајања ванредног стања у Репу-
блици Србији.

III

Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном листу Опш-
тине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-400-4/2020
Дана: 15. јуна  2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

110

На основу члана 4. став 3. и члана 
13. став 1. Закона о комуналним делат-
ностима ("Службени гласник Републике 
Србије", број 88/2011, 46/2014 – Одлука 
УС РС, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 
1. тач. 2. и 14. Закона о локалној само-
управи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 
– други закон и 47/2018), чл. 1. и 2. Уредбе 
о начину и условима за отпочињање 
обављања комуналних делатности 
("Службени гласник РС", број 13/2018, 
66/2018 и 51/2019) и члана 40. тачка 6. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", 
број 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 42. седници,  одржаној  
дана 15. јуна 2020.  године,  донела је
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ОДЛУКУ О КОМУНАЛНИМ 
ДЕЛАТНОСТИМА

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се услови 
и начин обављања комуналних делатно-
сти , права и обавезе вршилаца комунал-
них делатности и корисника комунал-
них услуга, обим и квалитет комунал-
них услуга и начин вршења надзора над 
обављањем комуналних делатности на 
територији општине Бачка Паланка.

Члан 2. 

Комуналне делатности у смислу 
ове одлуке су делатности пружања кому-
налних услуга од значаја за остварење 
животних потреба физичких и прав-
них лица на територији општине Бачка 
Паланка. 

Комуналне делатности у смислу 
ове одлуке су: 

1) снабдевање водом за пиће;

2) пречишћавање и одвођење  
атмосферских и отпадних 
вода;

3) производња, дистрибуција и 
снабдевање топлотном енер-
гијом;

4) управљање комуналним отпа-
дом;

5) градски и приградски превоз 
путника;

6) управљање гробљима и 
сахрањивање;

7) погребна делатност;

8) управљање  јавним паркира-
лиштима;

9) обезбеђивање јавног осве-
тљења;

10) управљање пијацама;

11) одржавање  улица и путева;

12) одржавање  чистоће  на повр-
шинама  јавне  намене;

13) одржавање јавних зелених 
површина;

14) димничарске услуге и

15) делатност зоохигијене.

У складу са законом који уређује 
комуналне делатности, комуналне делат-
ности су делатности од општег интереса. 

Комуналне делатности из става 2. 
тач. 1) до 8) и тач. 12) до 14) овог члана су 
делатности од општег економског инте-
реса у смислу прописа о заштити потро-
шача.

Члан 3. 

Комуналне делатности из члана 2. 
став 2. ове одлуке обухватају:

1) снабдевање водом за пиће је 
захватање, пречишћавање, прерада и 
испорука воде водоводном мрежом до 
мерног инструмента потрошача, обухва-
тајући и мерни инструмент;

2) пречишћавање и одвођење 
атмосферских и отпадних вода је саку-
пљање, одвођење, пречишћавање и 
испуштање отпадних, атмосферских и 
површинских вода са површина јавне 
намене, односно од прикључка корисника 
на јавну канализацију, третман отпад-
них вода у постројењу за пречишћавање, 
црпљење, одвоз и третирање фекалија из 
септичких јама;

3) производња и дистрибуција 
топлотне енергије је централизована 
производња и дистрибуција у више обје-
ката водене паре, топле или вреле воде за 
потребе грејања;
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4) управљање комуналним отпа-
дом је сакупљање комуналног отпада, 
његово одвожење, третман и безбедно 
одлагање укључујући управљање, одр-
жавање, санирање и затварање депонија, 
као и селекција секундарних сировина 
и одржавање, њихово складиштење и 
третман;

5) градски и приградски пре-
воз путника је превоз путника унутар 
насељеног места Бачка Паланка или 
између насељених места која се налазе на 
територији општине Бачка Паланка, који 
обухвата јавни линијски превоз аутобу-
сом, тролејбусом, трамвајем, метроом, 
жичаром, путничким бродом, скелом и 
чамцем за привредне сврхе, као и обез-
беђивање места за укрцавање и искрца-
вање путника (станица, стајалишта и 
плутајућих објеката за пристајање пло-
вила која врше превоз путника у домаћој 
линијској пловидби и сл. као саобраћај-
них објеката који се користе у тим видо-
вима превоза);

6) управљање гробљима и 
сахрањивање је: управљање и одржа-
вање гробља; одржавање гробног места 
и наплата накнаде за одржавање гробног 
места; обезбеђивање, давање у закуп и 
продаја уређених гробних места; поко-
павање и ексхумација посмртних оста-
така, кремирање и остављање пепела 
покојника; одржавање објеката који се 
налазе у склопу гробља (мртвачница, 
капела, розаријум, колумбаријум, крема-
торијум); одржавање пасивних гробаља 
и спомен-обележја;

7) погребна делатност је преузи-
мање и превоз посмртних остатака од 
места смрти, односно места на коме се 
налази умрла особа (стан, здравствена 
установа, институти за судску медицину 
и патологију, установе социјалне заштите 
и друга места) и превоз до места одређе-
ног посебним прописом (патологије, суд-
ске медицине, гробља, крематоријума, 

аеродрома, пословног простора погреб-
ног предузећа у ком постоје прописани 
услови за смештај и чување покојника), 
организација сахране и испраћаја са при-
бављањем потребне документације за 
организацију превоза и сахрањивања, 
чување посмртних остатака у расхлад-
ном уређају и припремање покојника за 
сахрањивање;

8) управљање јавним паркира-
лиштима је услуга одржавања јавних 
паркиралишта и простора за паркирање 
на обележеним местима (затворени и 
отворени простори), организација и 
вршење контроле и наплате паркирања, 
услуга уклањања непрописно парки-
раних, одбачених или остављених воз-
ила, премештање паркираних возила 
под условима прописаним законом који 
уређује комуналне делатности и дру-
гим посебним законом, постављање 
уређаја којима се по налогу надлеж-
ног органа спречава одвожење возила, 
као и уклањање, премештање возила и 
постављање уређаја којима се спречава 
одвожење возила у случајевима пред-
виђеним посебном одлуком Скупштине 
општине Бачка Паланка којом се уређује 
начин обављања комуналне делатности 
управљања јавним паркиралиштима, 
као и вршење наплате ових услуга;

9) обезбеђивање јавног осветљења 
обухвата одржавање, адаптацију и уна-
пређење објеката и инсталација јавног 
осветљења којима се осветљавају сао-
браћајне и друге површине јавне намене;

10) управљање пијацама је кому-
нално опремање, одржавање објеката на 
пијацама (пијачног пословног простора, 
укључујући и киоске и тезге на отворе-
ном простору), давање у закуп тезги на 
пијацама и организација делатности на 
затвореним и отвореним просторима 
који су намењени за обављање промета 
пољопривредно-прехрамбених и других 
производа;
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11) одржавање улица и путева је 
извођење радова којима се обезбеђује 
несметано и безбедно одвијање сао-
браћаја и чува и унапређује употребна 
вредност улица, путева, тргова, платоа и 
сл.;

12) одржавање чистоће на површи-
нама јавне намене је чишћење и прање 
асфалтираних, бетонских, поплочаних и 
других јавних површина, прикупљање 
и одвожење комуналног отпада са тих 
површина, одржавање и пражњење 
посуда за отпатке на јавним површинама, 
као и одржавање јавних чесми, бунара, 
фонтана, купалишта, плажа и тоалета 
као комуналних објеката;

13) одржавање јавних зелених 
површина је уређење, текуће и инвес-
тиционо одржавање, реконструкција и 
санација зелених, рекреативних повр-
шина и приобаља;

14) димничарске услуге обухва-
тају чишћење и контролу димоводних и 
ложних објеката и уређаја и вентилаци-
оних канала и уређаја, вађење и спаљи-
вање чађи у димоводним објектима, пре-
глед новоизграђених и дограђених димо-
водних и ложишних објеката и уређаја и 
мерење емисије димних гасова и утврђи-
вање степена корисности ложишног 
уређаја, осим у случајевима када наве-
дене послове обављају правна лица или 
предузетници овлашћени у складу са 
законом којим је уређена област цево-
водног транспорта гасовитих и течних 
угљоводоника и дистрибуције гасови-
тих угљоводоника, као и законом којим 
је уређена област ефикасног коришћења 
енергије;

15) делатност зоохигијене обух-
вата послове: хватања, превоза, збриња-
вања, смештаја напуштених и изгубље-
них животиња у прихватилиште; контр-
оле и смањења популације изгубљених и 
напуштених паса и мачака; нешкодљи-
вог уклањања и транспорта лешева 

животиња са јавних површина и објеката 
за узгој, држање, дресуру, излагање, одр-
жавање такмичења или промет живо-
тиња до објеката за сакупљање, прераду 
или уништавање споредних производа 
животињског порекла на начин који не 
представља ризик по друге животиње, 
људе или животну средину; спровођења 
мера за смањење популације глодара, 
инсеката и штетних микроорганизама 
мерама дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на јавним површинама.

Члан 4. 

Поједини изрази употребљени у 
овој одлуци, у смислу закона који уређује 
комуналне делатности и посебних закон-
ских и подзаконских прописа, имају сле-
деће значење:

1) "комунална инфраструк-
тура" јесу: комунални објекти, 
јавни водовод и јавна канали-
зација;

2) "комунални објекти" су грађе-
вински објекти са уређајима, 
инсталацијама и опремом, 
сама постројења, уређаји и 
инсталације и други објекти 
који служе за пружање кому-
налних услуга корисницима 
комуналних услуга, као и 
уређено грађевинско земљи-
ште и добра у општој употреби 
која се користе за обављање 
комуналне делатности;

3) "јавни водовод" су комунални 
објекти у функцији пружања 
комуналне услуге снабдевања 
водом за пиће, који обухватају: 
уређено и заштићено извори-
ште за захватање воде, објекте, 
постројења, уређаје, опрему и 
инсталације за пречишћавање, 
складиштење и транспорт воде 
за пиће дистрибутивном водо-
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водном мрежом, водоводни 
прикључак и главни мерни 
инструмент за мерење потро-
шње воде (главни водомер);

4) "водоводни прикључак" је 
цевовод за прикључење на 
јавни водовод (уличну водо-
водну мрежу);

5) "јавна канализација" су кому-
нални објекти у фунцији 
пружања комуналне услуге 
пречишћавања и одвођења 
атмосферских и отпадних 
вода који обухватају: објекте, 
постројења, уређаје, опрему 
и инсталације за одвођење 
атмосферских, површинских и 
отпадних вода, и канализацију 
за посебне намене; 

6) "канализација за посебне 
намене" су објекти, постројења, 
уређаји, опрема и инсталације 
којима се одводе атмосферске и 
отпадне воде из идустријских 
објеката;

7) "канализациони прикључак" 
је цевовод за прикључење на 
јавну канализацију;

8) "ревизиони шахт" представља 
место прикључења унутра-
шњих инсталација корисника 
комуналне услуге одвођење 
отпадних вода на јавну кана-
лизацију;

9) "унутрашње инсталације" 
су објекти, уређаји, опрема и 
водоводне и канализационе 
инсталације корисника кому-
налне услуге који служе за 
пружање комуналних услуга; 

10) "унутрашње водоводне инста-
лације" обухватају: објекте, 
уређаје, опрему и инсталације 
од точећих места потрошача 
до главног мерног инстру-

мента за мерење потрошње 
воде (главни водомер);

11) "унутрашње канализаци-
оне инсталације" обухва-
тају: објекте (септичке јаме), 
уређаје, опрему и инсталације 
до првог ревизионог шахта, 
односно до канализационог 
прикључка или регулационе 
линије, ако није изграђен реви-
зиони шахт; 

12) "површина јавне намене" је 
простор који је планским 
документом Општине Бачка 
Паланка одређен за уређење 
или изградњу објеката јавне 
намене или јавних површина 
за чије је коришћење, односно 
изградњу предвиђено утврђи-
вање јавног интереса;

13) "објекти јавне намене" су 
објекти намењени за јавно 
коришћење и могу бити објекти 
јавне намене у јавној својини 
(објекти за потребе државних 
органа, органа територијалне 
аутономије и локалне самоу-
праве итд.) и остали објекти 
јавне намене који могу бити у 
свим облицима својине (бол-
нице, домови здравља, домови 
за старе, објекти образовања, 
отворени и затворени спортски 
и рекреативни објекти, објекти 
културе, саобраћајни терми-
нали, поште и други објекти);

14) "јавне површине" су асфал-
тиране, бетонске, поплочане 
површине и јавне зелене повр-
шине у грађевинском подручју 
насеља/насељеног места дефи-
нисаном планским докумен-
тима Општине Бачка Паланка, 
које су намењене за јавно 
коришћење;
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15) "јавне зелене површине" су 
зелене површине у грађе-
винском подручју насеља/
насељеног места дефинисаном 
планским документима Опш-
тине Бачка Паланка, које су 
намењене за јавно коришћење;

16) "комунални отпад" обухвата 
отпад из домаћинства (кућни 
отпад) и комерцијални отпад, 
односно отпад који се сакупља 
са територије општине Бачка 
Паланка;

17) "кућни отпад" је отпад из 
домаћинства који се свакод-
невно сакупља, кабасти отпад, 
баштенски отпад и сл.

18) "комерцијални отпад" јесте 
отпад који настаје у преду-
зећима, установама и дру-
гим институцијама које се у 
целини или делимично баве 
трговином, услугама, канце-
ларијским пословима, спор-
том, рекреацијом или забавом, 
осим  индустријског отпада;

19) "стамбена зграда" је зграда 
намењена за становање и кори-
сти се за ту намену, а састоји се 
од најмање три стана;

20) "стамбено–пословна зграда" 
је зграда која се састоји од 
најмање једног стана и једног 
пословног простора;

21) "стамбена заједница" је правно 
лице које чине сви власници 
посебних делова стамбене 
односно стамбено–пословне 
зграде;

22) "породична кућа" је зграда 
намењена за становање и кори-
сти се за ту намену, а састоји се 
од највише два стана;

23) "вршилац комуналне делатно-
сти" је јавно предузеће, при-
вредно друштво, предузетник 
или други привредни субјект 
који на територији  општине 
Бачка Паланка обавља делат-
ност пружања комуналних 
услуга корисницима;

24) "корисник комуналне услуге" 
је физичко и правно лице које 
користи комуналну услугу 
вршиоца комуналне делатно-
сти, односно лице којем врши-
лац комуналне делатности 
пружа комуналну услугу.

Члан 5. 

Сви појмови који су у овој одлуци 
употребљени у мушком граматичком 
роду, подразумевају мушки и женски 
природни род.

II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1. Вршилац комуналне делатности

Члан  6. 

Kомуналне делатности из члана 2. 
ове одлуке, на територији општине Бачка 
Паланка могу обављати јавна предузећа, 
привредна друштва, предузетници или 
други привредни субјекти (у даљем тек-
сту: вршилац комуналне делатности), 
којима је поверено обављање комуналне 
делатности на основу одлуке Скупш-
тине општине Бачка Паланка и уговора 
о поверавању, осим када се оснива јавно 
предузеће, под условима и на начин про-
писан законом и овом одлуком.

Комуналну делатност из члана 2. 
став 2. тачка 1) и комуналну делатност 
из члана 2. став 2. тачка 5) ове одлуке 
у делу који обухвата обављање јавног 
линијског превоза путника тролејбусима 



24. јун 2020. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 15/2020 - страна 935  

и трамвајима, могу обављати искључиво 
јавна предузећа које оснива Општина 
Бачка Паланка, друштво с ограниченом 
одговорношћу и акционарско друштво (у 
даљем тексту: друштво капитала) чији је 
једини власник јавно предузеће, односно 
чији је једини власник Општина Бачка 
Паланка, као и зависно друштво чији је 
једини власник то друштво капитала.

Комуналну делатност из члана 2. 
став 2. тачка 5) у делу који обухвата јавни 
линијски превоз путничким бродом, ске-
лом и чамцем за привредне сврхе и кому-
налне делатности из члана 2. став 2. тач. 
6) до 15) могу обављати вршиоци кому-
налних делатности који су исходовали 
решење министра надлежног за послове 
комуналних делатности о испуњености 
услова за отпочињање обављања кому-
налних делатности прописаних уред-
бом којом се уређује садржина, начин и 
услови за отпочињање обављања кому-
налних делатности, ако то није уређено 
другим прописима и вршиоци комунал-
них делатности који су ускладили своје 
пословање са наведеном уредбом.

2. Права и обавезе вршиоца кому-
налне делатности 

Члан 7. 

У складу са законом који уређује 
комуналне делатности, између врши-
оца комуналне делатности и корисника 
комуналне услуге може се закључити 
појединачан уговор о пружању кому-
налне услуге.

У случају да није закључен поједи-
начан уговор између вршиоца комуналне 
делатности и корисника комуналне 
услуге, у складу са законом који уређује 
комуналне делатности, сматра се да је 
уговорни однос о пружању комуналне 
услуге настао започињањем коришћења 
комуналне услуге, односно почетком 
пружања комуналне услуге. 

У складу са законом који уређује 
комуналне делатности, обавезе корис-
ника комуналне услуге, укључујући и 
плаћање цене комуналне услуге, настају 
започињањем коришћења комуналне 
услуге, односно почетком пружања 
комуналне услуге, и када се она користи 
супротно прописима којима се уређује та 
комунална делатност.

Члан 8.

Вршилац комуналне делатности 
може одобрити трајно или привремено 
прекидање пружања комуналне услуге 
кориснику у случајевима прописаним 
посебним законским и подзаконским 
прописима и другим случајевима чију 
оправданост као и постојање технич-
ких могућности за искључење, утврђује 
вршилац комуналне делатности, под 
условом да се тиме не омета пружање 
комуналне услуге другим корисницима 
комуналне услуге.

Члан 9.  

У складу се законом који уређује 
комуналне делатности, вршилац кому-
налне делатности не може ускратити 
пружање комуналне услуге кориснику, 
осим у случају када корисник:

1) изврши прикључење на кому-
налну инфаструктуру, без 
претходно прибављеног одо-
брења, под условом да је оба-
веза претходног прибављања 
одобрења (сагласност, услови 
за прикључење на комуналну 
инфраструктуру и друго) про-
писана законом, подзаконским 
актима, или посебним пропи-
сима, 

2) користи комуналну услугу 
противно прописима,
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3) неосновано омета пружање 
комуналне услуге другим 
корисницима,

4) не плати комуналну услугу у 
прописаном или уговореном 
року, 

5) ненаменски користи кому-
налну услугу за време трајања 
мера штедње одређених 
решењем Одељења за при-
вреду, о чему је благовремено 
обавештен на прописан начин. 

За комуналне услуге из члана 2. 
став 2. тач. 1) до 4) ове одлуке, рок из 
става 1. тачка 4) овог члана, не може бити 
краћи од 60 дана од дана доспелости 
првог неплаћеног потраживања вршиоца 
комуналне делатности.

Вршилац комуналне делатности 
је дужан да најкасније у року од два дана 
од измирења дуга за пружену комуналну 
услугу и плаћене прописане накнаде за 
поновно прикључење настави пружање 
комуналне услуге кориснику.

Члан 10. 

У складу се законом који уређује 
комуналне делатности, вршилац кому-
налне делатности је дужан да организује 
свој рад и пословање у складу са зако-
ном, подзаконским актима, посебним 
прописима којима се уређују комуналне 
делатности и овом одлуком, на начин 
којим се обезбеђује:

1) трајно, поуздано и несметано 
пружање комуналних услуга,

2) прописани или уговорени 
обим и квалитет комунал-
них услуга, који подразумева: 
здравствену и хигијенску 
исправност у складу са пропи-
саним стандардима и нормати-
вима, тачност у погледу рокова 

испоруке, сигурност и заштиту 
корисника у добијању услуга,

3) предузимање мера одржавања, 
развоја и заштите објеката, 
постројења, уређаја, опреме 
и инсталација који служе за 
обављање комуналних делат-
ности,

4) развој и унапређење квалитета 
и врстa комуналних услуга, 
као и унапређење организа-
ције и ефикасности рада.

Члан 11.

Вршилац комуналне делатно-
сти доноси годишњи програм комунал-
них радова (у даљем тексту: Програм) 
о планираним пословима/активностима 
у обављању делатности пружања кому-
налних услуга код којих се не може утвр-
дити крајњи корисник.

Сагласност на Програм из става 
1. овог члана даје Општинско веће Опш-
тине Бачка Паланка.

Праћење реализације Програма 
из става 1. овог члана врши Одељење за 
привреду. 

Члан 12. 

Програмом из члана 11. став 1. ове 
одлуке одређују се учесталост планира-
них послова/активности и обухват повр-
шина јавне намене (по деловима терито-
рије општине Бачка Паланка, по улицама 
насељеног места или описно по терито-
ријалним целинанама и/или објектима 
јавне намене) на које се односе дужности 
вршиоца комуналне делатности из члана 
12. став 1. ове одлуке. Програм садржи и 
предлог износа финансијских средстава 
потребних за извршење планираних 
послова/активности.  
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Члан 13. 

Вршилац комуналне делатности 
је дужан да по Програму из члана 11. 
став 1. ове одлуке, предузима потребне 
мере и извршава потребне радове на:

1) редовном одржавању кому-
налних објеката и објеката, 
постројења, уређаја, опреме и 
инсталација јавног водовода и 
јавне канализације;

2) на поправкама и функционал-
ном оспособљавању  кому-
налних објеката и објеката, 
постројења, уређаја, опреме и 
инсталација јавног водовода и 
јавне канализације;

3) редовном одржавању чистоће 
на површинама јавне намене;

4) редовном одржавању јавних 
зелених површина.

Члан 14.

Вршилац комуналне делатности 
je дужан да у локалним средствима јав-
ног информисања и/или на интернет 
презентацији вршиоца комуналне делат-
ности, обавести кориснике комуналних 
услуга о планираним или очекиваним 
сметњама и прекидима, који ће настати 
или могу настати у пружању комунал-
них услуга, најкасније 24 сата пре оче-
киваног прекида у пружању тих услуга.

У случају наступања непланира-
них или неочекиваних поремећаја или 
прекида у пружању комуналних услуга, 
односно обављању комуналних делатно-
сти, вршилац комуналне делатности је 
дужан да одмах (телефоном, електрон-
ским или писаним путем), а најкасније у 
року од 24 сати од наступања  наведених 
поремећаја или прекида, о томе обавести 
Одељење за привреду и да истовремено 
предузме мере за отклањање узрока 
поремећаја или прекида у пружању 
комуналних услуга. 

Уколико вршилац комуналне 
делатности то не учини у року из става 
2. овог члана, Одељење за привреду 
има право да предузме мере за хитну 
заштиту комуналних објеката и друге 
имовине која је угрожена на терет врши-
оца комуналне делатности и утврди раз-
логе и евентуалну одговорност за поре-
мећај, односно прекид вршења делатно-
сти и учињену штету.

Члан 15.

По пријему обавештења из члана 
14. став 2. ове одлуке, Одељење за при-
вреду доноси решење којим се одређује 
ред првенства и начин пружања услуга 
оним корисницима код којих би услед 
прекида настала опасност по живот и 
рад грађана или рад правних и физичких 
лица, или би настала значајна, односно 
ненадокнадива штета.

Ред првенста утврђује се према 
следећем редоследу: 

1) установе из области здрав-
ства, школства, социјалне и 
дечије заштите,

2) физичка лица, 
3) правна лица, предузетници и 

други привредни субјекти,
4) остали корисници комунал-

них услуга. 
Решењем из става 1. овог члана 

се утврђују мере штедње у пружању и 
коришћењу комуналних услуга, утврђује 
врста и обим комуналних услуга на које 
се мере штедње односе и одређује рок 
трајања мера штедње.

Решење из става 1. овог члана 
се објављује на интернет презентацији 
Општине Бачка Паланка.

Вршилац комуналне делатности 
је дужан да организује свој рад и посло-
вање у складу са решењем из става 1. 
овог члана.
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Члан 16. 

Вршилац комуналне делатности 
је дужан да организује континуирано 
изјашњавање корисника комуналних 
услуга о квалитету пружања комунал-
них услуга од стране вршилаца кому-
налних делатности и то: електронским 
путем на интернет презентацији врши-
оца комуналне делатности.  

Обавезује се вршилац комуналне 
делатности да најмање једном годишње, 
организује изјашњавање корисника 
комуналних услуга о квалитету пру-
жања комуналних услуга од стране 
вршилаца комуналне делатности путем 
анкетног обрасца, на начин који својим 
актом одреди вршилац комуналне делат-
ности (достављањем путем поште на 
адресу корисника комуналних услуга, 
уручивањем на шалтерима благајне или 
на други погодан начин).

Вршилац комуналне делатности 
је дужан да по потреби, а најмање два 
пута годишње, достави Одељењу за при-
вреду извештај о резултатима изјашња-
вања корисника комуналних услуга. 

Уколико су резултати изјашња-
вања корисника комуналних услуга 
такви да већина није задовољна пру-
женом комуналном услугом одређеног 
вршиоца комуналне делатности, Опш-
тина Бачка Паланка покреће посту-
пак преиспитивања рада тог вршиоца 
комуналне делатности и налаже му да 
отклони недостатке који су наведени у 
изјашњавању корисника у року који не 
може бити дужи од 90 дана.

Уколико вршилац комуналне 
делатности не поступи у складу са ста-
вом 4. овог члана у погледу отклањања 
недостатака квалитета пружене кому-
налне услуге, Општина Бачка Паланка, 
може раскинути закључен уговор о пове-
равању и поверити обављање комуналне 
делатности другом вршиоцу комуналне 

делатности који испуњава прописане 
услове.

Члан 17.  

У складу са законом који уређује 
комуналне делатности, власник или 
корисник непокретности дужан је да 
омогући вршиоцу комуналне делатности 
интервенцију на изграђеној комуналној 
инфраструктури и постројењима уз оба-
везу вршиоца комуналне делатности да 
надокнади штету насталу услед интер-
венције или на други начин отклони 
последице извршене интервенције.

Вршилац комуналне делатности 
је дужан да отклони последице извршене 
интервенције најкасније у року од седам 
дана од дана завршетка интервенције.
3. Начин плаћања, контроле ко-

ришћења и наплате комуналне ус-
луге 

Члан 18.  

У складу са законом који уређује 
комуналне делатности, за делатности 
пружања комуналних услуга из члана 
2. став 2. ове одлуке код којих се може 
утврдити крајњи корисник комуналних 
услуга, плаћа се цена комуналних услуга 
коју на прописан и/или уговорени начин 
одреди вршилац комуналне делатности. 

Oдлуку о промени цена комунал-
них услуга из става 1. овог члана, доноси 
вршилац комуналне делатности. 

На одлуку о промени цена кому-
налних услуга из члана 2. став 2. тачке 
1) до 9) ове одлуке, осим превоза посмрт-
них остатака умрлог, сагласност даје 
Општинско веће.

 У складу са законом који уређује 
комуналне делатности, делатности пру-
жања комуналних услуга из члана 2. 
став 2. ове одлуке код којих се не може 
утврдити крајњи корисник комуналних 
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услуга, финансирају се из буџета Опш-
тине Бачка Паланка, односно комуналне 
накнаде.

Члан 19.

Обрачун и плаћање комуналних 
услуга из члана 2. став 2. ове одлуке код 
којих се може утврдити крајњи корисник 
комуналних услуга, врши се у складу 
са посебним законским и подзакон-
ским прописима о условима и начину 
обављања трговине роба и услуга, обли-
гационим односима и другим посебним 
прописима.  

Вршилац комуналне делатности 
доноси правилник о комуналним делат-
ностима из члана 2. став 2. ове одлуке код 
којих се може утврдити крајњи корисник 
комуналних услуга.

Вршилац комуналне делатности 
доноси правилнике о комуналним делат-
ностима из члана 2. став 2. ове одлуке 
код којих се не може утврдити крајњи 
корисник комуналних услуга.

Правилником из става 2. и става 
3. овог члана се утврђују ближи услови 
и начин плаћања комуналне услуге 
којих се може утврдити крајњи корис-
ник, начин вршења контроле коришћења 
и наплате комуналне услуге којих се 
може утврдити крајњи корисник, овла-
шћења вршиоца комуналне делатности у 
вршењу контроле и мере које су контр-
олори вршиоца овлашћени да предузи-
мају, као и ближи услови за прикључење 
унутрашњих инсталација корисника на 
комуналну инфраструктуру.

Сагласност на правилник из става 
2. и става 3. овог члана, даје Општинско 
веће. 

Члан 20. 

У складу са  законом који уређује 
комуналне делатности, набавка главног 

мерног инструмента за мерење потро-
шње воде (главни водомер), врши се из 
надокнаде за прикључак, коју плаћа 
инвеститор, односно власник непокрет-
ности.

Индивидуални мерни инстру-
менти уграђени на инсталацијама корис-
ника, који служе мерењу потрошње воде 
за појединачне станове, односно поједи-
начне пословне просторије, су у својини 
власника појединачних станова, односно, 
власника појединачних пословних про-
сторија који сносе трошкове набавке, 
уградње, експлоатације, одржавања и 
функционисања индивидуалних мерних 
инструмената.
4. Права и обавезе корисника кому-

налних услуга

Члан 21.  

Корисник комуналне услуге је 
дужан да комуналну услугу користи у 
складу са  законом који уређује кому-
налне делатности и овом одлуком, на 
начин којим се: 

1) не ометају други корисници и 
не угрожава животна средина; 

2) не угрожавају, не оштећују 
и не уништавају објекти, по-
стројења, уређаји, опрема и 
инсталације, који су у функ-
цији обављања одређене ко-
муналне делатности.

Члан 22. 

Корисник комуналне услуге је 
дужан да пре прикључења унутрашње 
инсталације на  комуналну инфаструк-
туру, прибави одобрење надлежног 
органа уколико је обавеза претходног 
прибављања одобрења (сагласност, 
услови за прикључење на комуналну 
инфраструктуру и др.) прописана зако-
ном, подзаконским актима, или посеб-
ним прописима. 
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Корисник комуналне услуге је 
дужан да у прописаном  и/или уговоре-
ном року плаћа цену комуналних услуга 
из члана 2. став 2. ове одлуке код којих се 
може утврдити крајњи корисник кому-
налне услуге. 

Корисник комуналне услуге је 
дужан да наменски користи комуналну 
услугу за време трајања мера штедње 
одређених решењем из члана 15. став 1. 
ове одлуке.

Корисник комуналне услуге има 
право да обавести вршиоца комуналне 
делатности о свакој промени која је од 
утицаја на пружање и коришћење кому-
налне услуге.

Члан 23. 

Корисник комуналне услуге, се са 
пажњом доброг домаћина, стара о одр-
жавању унутрашње инсталације (водо-
водне и канализационе) у исправном и 
функционалном стању.

Ради спречавања угрожавања 
животне средине, корисник комуналне 
услуге, односно власник или корисник 
непокретности чије унутрашње канали-
зационе инсталације нису прикључене 
на јавну канализацију, је дужан да одр-
жава и чисти септичку јаму у обиму и на 
начин који онемогућава изливање садр-
жаја из септичке јаме.

Члан 24. 

 Јавне површине, у смислу ове 
одлуке су:

 - бициклистичке стазе,

 - тротоари (пешачке стазе),

 - шеталишта, 

 - степеништа,

 - тргови, платои

 - јавна паркиралишта, 

 - стајалишта у јавном сао-
браћају,

 - отворене површине око обје-
ката јавне намене у јавној 
својини, 

 - јавне зелене површине;

Члан 25.

Јавне зелене површине, у смислу 
ове одлуке су:

 - паркови,

 - зелене површине око објеката 
јавне намене у јавној својини,

 - зелене површине око стамбе-
них блокова за вишепородично 
становање на земљишту које је 
у јавном коришћењу,

 - зелене површине и растиње 
испред породичних кућа, 
испред стамбених и стамбено-
пословних зграда (улични 
травњаци, дрвореди, живе 
ограде, шибље, цвеће и друго 
ниско растиње и зеленило),

 - зелене рекреативне површине, 

 - зелене површине на гробљу, 

 - зелене површине уз водене 
токове, 

 - зелене површине око кул-
турно–историјских споменика,  

 - зеленило уз саобраћајнице, 

 - заштитно зеленило. 

Члан 26. 

Корисник комуналне услуге се 
са пажњом доброг домаћина, стара 
о уклањању снега и леда са тротара 
(пешачке стазе) испред породичне куће 
чији је власник или корисник, у обиму 
и на начин који омогућава безбедно и 
несметано кретање пешака.
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Уклањање снега и леда испред 
стамбених и стамбено–пословних зграда 
врши се у складу са одлуком Скупштине 
општине о општим правилима кућног 
реда у стамбеним и стамбено–послов-
ним зградама на територији општине 
Бачка Паланка.

Члан 27.

  Корисник комуналне услуге 
се, са пажњом доброг домаћина, стара 
о чишћењу тротоара (пешачке стазе) 
испред породичне куће, чији је власник 
односно корисник.

О чишћењу тротоара (пешачке 
стазе) испред стамбене зграде и стам-
бено–пословне зграде се, са пажњом 
доброг домаћина, стара стамбена зајед-
ница преко органа стамбене заједнице.   

Члан 28.

Корисник комуналне услуге, се 
са пажњом доброг домаћина, стара о 
текућем одржавању зелене површине 
и растиња (уличног травњака, живе 
ограде, шибља, цвећа и другог ниског 
растиња и зеленила) испред породичне 
куће чији је власник или корисник.

О текућем одржавању зелене 
површине и растиња (уличног травњака, 
живе ограде, шибља, цвећа и другог 
ниског растиња и зеленила) испред стам-
бене зграде и стамбено–пословне зграде 
се, са пажњом доброг домаћина, стара 
стамбена заједница преко органа стам-
бене заједнице.   

Текуће одржавање из става 1. и 
става 2. овог члана подразумева кошење 
уличног травњака, орезивање, обли-
ковање, заливање и др. живе ограде, 
шибља, цвећа и другог ниског растиња 
и зеленила, у обиму и на начин којим се 
одржава уредан изглед зелене површине 
и растиња.  

Члан 29.

О текућем одржавању јавних 
зелених површина и о чишћењу асфал-
тираних, бетонских, поплочаних јавних 
површина које се налазе на делу тери-
торије општине Бачка Паланка, која је 
у складу са одредбама посебних закона 
или подзаконских аката, проглашена за 
подручје од посебног значаја у смислу 
заштите природних добара или прогла-
шена као туристички простор у смислу 
закона којима се уређује туризам, старају 
се субјекти који управљају тим јавним 
добром, односно туристичким просто-
ром. 

Текуће одржавање из става 1. овог 
члана подразумева кошење травњака,  
орезивање, обликовање, заливање и др. 
живе ограде, шибља, цвећа и другог 
ниског растиња и зеленила, у обиму и 
на начин којим се одржава уредан изглед 
зелене површине и растиња.  

Члан 30.

Корисник комуналне услуге, се 
са пажњом доброг домаћина, стара о 
текућем одржавању отворених канала 
за одвођење атмосферских вода испред 
породичне куће чији је власник или 
корисник, у обиму и на начин који омо-
гућава несметано одвођење атмосфер-
ских вода.

О текућем одржавању отворених 
канала за одвођење атмосферских вода 
испред стамбене зграде и стамбено–
пословне зграде се, са пажњом доброг 
домаћина, стара стамбена заједница 
преко својих органа, у обиму и на начин 
који омогућава несметано одвођење 
атмосферских вода.

Текуће одржавање из става 1. и 
става 2. овог члана подразумева кошење 
траве у отвореном каналу и уклањање 
отпада из отвореног канала.  
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Члан 31.

 Изузетно од одредаба ове одлуке, 
јавне површине се могу привремено 
користити за: 

1) депоновање грађевинског мате-
ријала и опреме испред гради-
лишта,

2) продају воћа и поврћа,
3) продају цвећа,
4) постављање мањих монтажних 

објеката и уређаја,
уз претходно прибављено одо-

брење Одељења за привреду.

Одобрењем из става 1. овог члана 
одређују се ближи услови, начин и период 
привременог коришћења јавне повр-
шине, у складу са посебним законским 
и подзаконским прописима и одлукама 
Скупштине општине Бачка Паланка.

Коришћење јавне површине за 
привремено постављање мањих монтаж-
них објеката и уређаја, врши се у складу 
са одлуком Скупштине општине којом се 
уређује привремено постављање мањих 
монтажних објеката и уређаја на јавној 
површини.

Члан 32.

Сечење и орезивање дрвореда, ста-
бала, садница и другог високог растиња 
на јавним зеленим површинама врши 
се уз сагласност општинске комисије за 
сечење и орезивање стабала и дрвореда 
(у даљем тексту: Комисија). 

Задаци Комисије, као и ближи 
услови за давање сагласности из става 1. 
овог члана, уређују се одлуком надлеж-
ног органа о образовању Комисије.

Члан 33.

Општа и посебна права и обавезе 
вршиоца комуналне делатности и кори-
сика комуналне услуге и ближи услови 
и начин обављања комуналних делатно-

сти из члана 2. став 2. тач. 3), 5), 7), 10) 
и тачка 14)  ове одлуке, уређују се одлу-
кама Скупштине општине о производњи, 
дистрибуцији и снабдевању топлотном 
енергијом, о градском и приградском 
превозу путника, о управљању јавним 
паркиралиштима, о одржавању улица и 
путева, о делатности зоохигијене.   

Члан 34.

У циљу обезбеђивања услова 
за пружање одговарајућег квалитета, 
обима, доступности и континуитета у 
пружању комуналне услуге снабдевање 
водом за пиће, забрањено је:

1) онемогућавање приступа главном 
водомеру и спречавање овлашће-
ног лица вршиоца комуналне де-
латности у очитавању потрошње 
воде, предузимању мера и радо-
ва на поправци односно замени 
главног водомера (паркирањем и 
остављањем возила, остављањем 
ствари и других предмета или на 
било који други начин);

2) неовлашћено поправљање, ук-
лањање главног водомера или еле-
мената главног водомера, затва-
рање вентила главног водомера;

3) угрожавање или оштећивање ко-
муналних објеката и објеката, 
постројења, уређаја, опреме и ин-
сталације јавног водовода, на било 
који начин.
Изузетно од одредбе става 1. 

тачка 2), кориснику комуналне услуге је 
дозвољено да сам затвори вентил главног 
водомера у случају хаварије на унутра-
шњим инсталацијама, о чему је дужан 
да без одлагања обавести вршиоца кому-
налне делатности.  

Члан 35. 

У циљу обезбеђивања услова 
за пружање одговарајућег квалитета, 
обима, доступности и континуитета у 
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пружању комуналне услуге пречишћа-
вање и одвођење  атмосферских и отпад-
них вода, забрањено је:

1) испуштање отпадне воде у јавну 
канализацију за одвођење атмос-
ферских вода;

2) испуштање отпадне воде ван сеп-
тичких јама и јавне канализације 
за одвођење отпадних вода;

3) испуштање атмосферске воде у 
јавну канализацију за одвођење 
отпадних вода;

4) угрожавање или оштећивање ко-
муналних објеката и објеката, по-
стројења, уређаја, опреме и инста-
лација јавне канализације;

Члан 36.

У циљу обезбеђивања услова 
за пружање одговарајућег квалитета, 
обима, доступности и континуитета у 
пружању комуналне услуге одржавање 
чистоће на површинама  јавне  намене, 
забрањено је:

1) бацање, изношење и депоновање 
отпада на јавној површини;

2) бацање отпада ван посуда за от-
патке постављених на јавној повр-
шини;

3) испуштање отпадне воде на јавну 
површину, 

4) испуштање осоке, мазива, уља и 
др. на јавну површину;

5) паљење биљног отпада (баштен-
ски отпад, лишће, трава и сл.) на 
јавној површини;   

6) коришћење јавне површине за де-
поновање робе, амбалаже, возила, 
пољопривредних и прикључних 
машина, ствари и других предмета; 

7) стварање нечистоће на јавној по-
вршини, на било који начин;

8) коришћење јавне површине за де-
поновање грађевинског материја-
ла, продају воћа и поврћа и про-
дају цвећа, без претходно приба-
вљеног одобрења из члана 31. став 
1. ове одлуке.

Члан 37.

У циљу обезбеђивања услова 
за пружање одговарајућег квалитета, 
обима, доступности и континуитета у 
пружању комуналне услуге одржавање 
јавних зелених површина, забрањено је:

1) оштећивање зелених површина, 
ниског растиња и зеленила;

2) сечење и орезивање дрвореда, 
стабала, садница и другог висо-
ког растиња, без претходно при-
бављене сагласности из члана 32. 
став 1. ове одлуке;

3) угрожавање јавних зелених повр-
шина, на било који начин.

III НАДЗОР

Члан 38.

У складу са законом који уређује 
комуналне делатности, надзор над радом 
вршиоца комуналне делатности, врши 
Општина Бачка Паланка.

Надзор над применом ове одлуке 
врши Одељење за привреду. 

Инспекцијски надзор над спро-
вођењем одредаба ове одлуке врши кому-
нални инспектор Општинске управе 
Општине Бачка Паланка (у даљем тек-
сту: комунални инспектор).

Члан 39.

У складу са законом који уређује 
комуналне делатности и законом који 
уређује инспекцијски надзор, комунални 
инспектор је, ради утврђивања чиње-
ница од значаја за инспекцијски надзор 
над спровођењем ове одлуке, овлашћен 
да: 

1) врши увид у опште и појединачне 
акте, евиденције и другу доку-
ментацију вршилаца комуналне 
делатности и других правних и 
физичких лица;
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2) изврши увид у јавне исправе и по-
датке из регистара и евиденција 
које воде надлежни државни ор-
гани, органи аутономне покраји-
не и органи јединице локалне са-
моуправе и други имаоци јавних 
овлашћења ако су неопходни за 
инспекцијски надзор, а није могао 
да их прибави по службеној дуж-
ности, и да их копира, у складу са 
законом;

3) изврши увид у личну или другу 
јавну исправу са фотографијом 
која је подобна да се идентифи-
кују овлашћена лица у надзира-
ном субјекту, друга запослена или 
радно ангажована лица, физичка 
лица која су надзирани субјекти, 
сведоци, службена лица и заин-
тересована лица, као и физичка 
лица затечена на месту надзора;

4) саслуша и узима писане и усме-
не изјаве од одговорних лица код 
вршилаца комуналне делатности 
и других надзираних субјеката 
– физичких лица и заступника, 
односно овлашћених лица у прав-
ном лицу и других запослених 
или радно ангажованих лица, све-
дока, службених лица и заинтере-
сованих лица, и да их позива да 
дају изјаве о питањима од значаја 
за инспекцијски надзор;

5) прегледа објекте, постројења, 
уређаје, опрему и инсталације за 
за обављање комуналне делат-
ности и пословне просторије ради 
прикупљања неопходних подата-
ка;

6) прегледа објекте, постројења и 
уређаје који служе коришћењу ко-
муналних услуга, укључујући и 
оне које представљају унутрашње 
инсталације и припадају корисни-
ку комуналне услуге;

7) фотографише и сними простор у 
коме се врши инспекцијски над-
зор, као и друге ствари које су 
предмет надзора;

8) наложи да му се у одређеном року 
ставе на увид пословне књиге, 
општи и појединачни акти, еви-
денције, уговори и друга доку-
ментација надзираног субјекта од 
значаја за инспекцијски надзор, 
а у облику у којем их надзирани 
субјекат поседује и чува;

9) предузме друге радње ради 
утврђивања чињеничног стања 
утврђене подзаконским прописи-
ма. 
Комунални инспектор се стара 

о томе да вршењем својих овлашћења 
не омета редован процес рада, односно 
обављања делатности и вршења актив-
ности надзираног субјекта.

Члан 40.

У складу са законом који уређује 
инспекцијски надзор, комунални 
инспектор може надзираном субјекту 
изрећи управну меру и то превентивну 
меру, меру за отклањање незакони-
тости, посебну меру наредбе, забране 
или заплене или меру за заштиту права 
трећих лица.

У складу са законом који уређује 
комуналне делатности и овом одлуком, 
комунални инспектор је овлашћен да:    

1) наложи решењем да се кому-
нална делатност обавља на начин 
утврђен законом који уређује 
комуналне делатности и овом 
одлуком;

2) наложи решењем извршавање 
утврђених обавеза и предузи-
мања мера и радњи за отклањање 
недостатака и незаконитости у 
обављању комуналне делатности;

3) наложи решењем извршавање 
утврђених обавеза и предузи-
мања мера и радњи за отклањање 
недостатака и незаконитости у 
коришћењу комуналних услуга;



24. јун 2020. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 15/2020 - страна 945  

4) наложи решењем уклањање 
отпада са јавне површине;

5) наложи решењем уклањање депо-
новане робе, амбалаже, возила, 
пољопривредних и прикључних 
машина, ствари и других пред-
мета са јавне површине;

6) наложи решењем уклањање 
грађевинског материјала, воћа, 
поврћа и цвећа, који су бесправно 
депоновани и смештени на јавну 
површину;

7) забрани решењем предузимање 
мера и радњи којима се угрожа-
вају, оштећују или уништавају 
објекти, постројења, уређаји, 
опрема и инсталације, који су у 
функцији обављања одређене 
комуналне делатности;

8) забрани решењем предузимање 
мера и радњи којима се угрожава, 
оштећује или уништава јавна 
површина и објекти, уређаји и 
опрема на јавној површини;

9) изриче новчану казну прекршај-
ним налогом у складу са законом 
којим се уређују прекршаји, за 
прекршаје који су прописани овом 
одлуком;

10) предузима друге мере утврђене 
законским и подзаконским пропи-
сима.  
У складу са законом који уређује 

комуналне делатности и законом који 
уређује инспекцијски надзор, на решење 
комуналног инспектора може се изја-
вити жалба Општинском већу Општине 
Бачка Паланка у року од 15 дана од дана 
достављања решења.

Жалба не одлаже извршење 
решења, осим у случајевима прописа-
ним законом који уређује инспекцијски 
надзор.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.

Новчаном казном у износу од 
130.000,00 динара казниће се за прекр-
шај вршилац комуналне делатности са 
статусом правног лица, ако:

1) не предузима потребне мере и не 
извршава потребне радове по го-
дишњем програму комуналних 
радова (члан 13. став 1. тачка 1 и 
тачка 2);
За прекршај из става 1. овог члана, 

казниће се и одговорно лице у правном 
лицу вршиоца   комуналне делатности 
новчаном казном од 20.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се вршилац комуналне делатно-
сти са статусом предузетника новчаном 
казном од 60.000,00 динара.

Члан 42.

Новчаном казном у износу од 
75.000,00 динара казниће се за прекршај 
вршилац комуналне делатности са ста-
тусом правног лица, ако:

1) не предузима потребне мере и не 
извршава потребне радове по го-
дишњем програму комуналних 
радова (члан 13. став 1. тачка 3 и 
тачка 4);
За прекршај из става 1. овог члана, 

казниће се и одговорно лице у правном 
лицу вршиоца комуналне делатности 
новчаном казном од 15.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се вршилац комуналне делатно-
сти са статусом предузетника новчаном 
казном од 35.000,00 динара.

Члан 43.

Новчаном казном у износу од 
50.000,00 динара казниће се за прекршај 
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вршилац комуналне делатности са ста-
тусом правног лица, ако:

1) не организује свој рад и пословање 
у складу са решењем Одељења за 
привреду о реду првенства и ме-
рама штедње (члан 15. став 5.);

2) не организује континуирано изја-
шњавање корисника о квалите-
ту пружања комуналних услуга 
(члан 16. став 1.);

3) не организује најмање једном го-
дишње изјашњавање корисника о 
квалитету пружања комуналних 
услуга (члан 16. став 2.);

4) не достави Одељењу за привреду 
извештај о резултатима изјашња-
вања корисника комуналних ус-
луга (члан 16. став 3.);
За прекршај из става 1. овог члана, 

казниће се и одговорно лице у правном 
лицу вршиоца комуналне делатности 
новчаном казном од 10.000.00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се вршилац комуналне делатно-
сти са статусом предузетника новчаном 
казном од 20.000,00 динара.

Члан 44.

Новчаном казном у износу од 
60.000,00 динара казниће се за прекршај 
корисник комуналне услуге са статусом 
правног лица, ако:

1) бесправно прикључи унутрашње 
инсталације корисника на кому-
налну инфраструктуру (члан 22. 
став 1.);

2) ненаменски користи комуналну 
услугу за време трајања мера ште-
дње (члан 22. став 3.); 

3) не одржава и не чисти септичку 
јаму (члан 23. став 2.); 
За прекршај из става 1. овог члана, 

казниће се и одговорно лице у правном 
лицу корисника комуналне услуге нов-
чаном казном од 10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се корисник комуналне услуге 
са статусом предузетника новчаном каз-
ном од 30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се физичко лице новчаном каз-
ном од 5.000,00 динара.

Члан 45.

Новчаном казном у износу од 
75.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице, ако:

1) угрожава или оштећује комунал-
не објекте и објекте, постројења, 
уређаје, опрему и инсталације 
јавног водовода (члан 34. став 1. 
тачка 3);

2) испушта отпадне воде у јавну ка-
нализацију за одвођење атмосфер-
ских вода (члан 35. став 1. тачка 1);

3) испуштање отпадне воде ван сеп-
тичких јама и јавне канализације 
за одвођење отпадних вода (члан 
35. став 1. тачка 2);

4) испуштање атмосферске воде у 
јавну канализацију за одвођење 
отпадних вода (члан 35. став 1. та-
чка 3);

5) угрожава или оштећује комунал-
не објекте и објекте, постројења, 
уређаје, опрему и инсталације јав-
не канализације (члан 35. став 1. 
тачка 4);
За прекршај из става 1. овог члана, 

казниће се и одговорно лице у прав-
ном лицу новчаном казном од 15.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном каз-
ном од 40.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се физичко лице новчаном каз-
ном од 10.000,00 динара.
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Члан 46.

Новчаном казном у износу од 
30.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице, ако:

1) онемогућава и спречава 
овлашћено лице вршио-
ца комуналне делатности у 
приступу главном водомеру 
(члан 34. став 1. тачка 1);

2) неовлашћено предузима 
мере и радње на главном во-
домеру (члан 34. став 1, тачка 
2);

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у прав-
ном лицу новчаном казном од 5.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном каз-
ном од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се физичко лице новчаном каз-
ном од 1.000,00   динара.

Члан 47.

Новчаном казном у износу од 
40.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице, ако:

1) баца, износи и депонује отпад на 
јавној површини (члан 36. став 1. 
тачка 1); 

2) испушта отпадне воде на јавну по-
вршину (члан 36. став 1. тачка 3));

3) испушта осоку, мазиво, уље и др. 
на јавну површину (члан 36. став 
1. тачка 4);

4) пали биљни отпад на јавној повр-
шини (члан 36. став 1. тачка 5);
За прекршај из става 1. овог члана, 

казниће се и одговорно лице у прав-
ном лицу новчаном казном од 7.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном каз-
ном од 10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се физичко лице новчаном каз-
ном од 3.000,00 динара.

Члан 48.

Новчаном казном у износу од 
20.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице, ако:

1) баца отпад ван посуда за отпатке 
постављених на јавној површини 
(члан 36. став 1. тачка 2);

2) користи јавну површину за депо-
новање робе, амбалаже, возила, 
пољопривредних и прикључних 
машина, ствари и других предме-
та (члан 36. став 1. тачка 6);

3) ствара нечистоћу на јавној повр-
шини, на било који начин (члан 
36. став 1. тачка 7);

4) бесправно користи јавну површи-
ну за депоновање грађевинског 
материјала, продају воћа и поврћа 
и продају цвећа (члан 36. став 1. 
тачка 8);
За прекршај из става 1. овог члана, 

казниће се и одговорно лице у прав-
ном лицу новчаном казном од 5.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном каз-
ном од 7.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се физичко лице новчаном каз-
ном од 2.000,00 динара.

Члан 49.

Новчаном казном у износу од 
35.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице, ако:

1) бесправно врши сечење и 
орезивање  дрвореда, стаба-
ла, садница и другог високог 
растиња на јавним зеленим 
површинама (члан 37. став 1. 
тачка 2);
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За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се и одговорно лице у прав-
ном лицу новчаном казном од 5.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном каз-
ном од 8.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се физичко лице новчаном каз-
ном од 3.000,00 динара.

Члан 50.

Новчаном казном у износу од 
10.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице, ако:

1) оштећује зелене површине, ниско 
растиње и зеленило (члан 37. став 
1. тачка 1);

2) угрожава јавне зелене површине, 
на било који начин (члан 37. став 
1. тачка 3);.
За прекршај из става 1. овог члана, 

казниће се и одговорно лице у прав-
ном лицу новчаном казном од 2.500,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се предузетник новчаном каз-
ном од 5.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, 
казниће се физичко лице новчаном каз-
ном од 1.000,00 динара.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 51.

Вршилац комуналне делатности 
је дужан да у року од 90 дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке, донесе акте из 
члана 11. и члана 19. ове одлуке, којима 
се ближе регулише примена ове одлуке. 

До истека рока из става 1. овог 
члана, остају на снази акти вршиоца кому-
налне делатности из члана 11. и члана 19. 

ове одлуке, ако нису у супротности са 
законом који уређује комуналне делатно-
сти, другим посебним законским и подза-
конским прописима и овом одлуком.

Члан  52.

Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о комуналним 
делатностима ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", број 12/2013 и 14/2017) .

Члан 53.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ”Службеном 
листу Општине Бачка Паланка”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИ-
НЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-63/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

111

На основу члана 40. тачка 6. а у 
вези са чланом 15. тачка 8. Статута Опш-
тине Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", бр. 9/2019), 
Скупштина Општине Бачка Паланка  на 
својој  42. седници одржаној дана 15. јуна 
2020. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ЗАБРАНИ КОРИШЋЕЊА 
ПЛАСТИЧНИХ КЕСА  НА 
МЕСТУ ПРОДАЈЕ РОБА И 

УСЛУГА
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Члан 1.

Овом одлуком прописује се 
забрана коришћења пластичних кеса 
за испоруку робе на месту продаје роба 
и услуга на територији општине Бачка 
Паланка (у даљем тексту територија опш-
тине), осим биоразградивих пластичних 
кеса произведених у складу са Правилни-
ком о техничким и другим захтевима за 
пластичне кесе са адитивом за оксидаци-
ону разградњу и биоразградњу, о оцењи-
вању усаглашености и условима које мора  
да испуни именовано тело ("Службени 
гласник РС", бр. 3/2012), (у даљем тексту: 
биоразградиве пластичне кесе).

Члан 2.

Место продаје робе и услуга, у 
смислу ове одлуке, су сва малопродајна 
и велепродајна места, као и регистрована 
пијачна места, на којима се врши продаја 
робе и услуга на територији општине.

Члан 3.

На месту продаје робе и услуга 
на територији општине, забрањује се 
коришћење пластичних кеса за испоруку 
робе, осим биоразградивих пластичних 
кеса. Ова одредба се не односи на про-
изводе који се пакују у амбалажни мате-
ријал намењен за тај производ и са њим 
је у директном контакту. 

Члан 4.

Послове инспекцијског надзора 
над применом ове одлуке врши Опш-
тинска управа Општине Бачка Паланка, 
Одељење за привреду – Инспектор за 
заштиту животне средине.

Члан 5.

За поступање супротно Члану 3. 
ове одлуке казниће се: 

 - правно лице новчаном казном од 
150.000,00 динара

 - одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 25.000,00 
динара

 - предузетник новчаном казном од 
50.000,00 динара

 - физичко лице новчаном казном од 
5.000,00 динара.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка", а при-
мењује се од 1. јануара 2021. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-62/2020
Дана: 15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

112

На основу члана 99. и 100. Закона 
о планирању и изградњи ("Службени 
гласник Републике Србије", број 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука 
УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 и 9/2020),  члана 16. став 1. Одлуке 
о грађевинском земљишту ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", 
бр. 8/2017, 35/2017 и 1/2020) и члана 40. 
став 1. тачка 23. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", број 9/2019), Скупштина 
Општине Бачка Паланка на својој 42. 
седници, одржаној дана 15. јуна  2020. 
године, доноси
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ПРОГРАМ
О ДОПУНИ ПРОГРАМА ДАВАЊА У ЗАКУП И ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
Општине Бачка Паланка за 2020. годину ("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 
1/2020) (у даљем тексту: Програм) после члана 6. додаје се члан 6а., који гласи: 

"Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", бр. 16/2011 и 22/2012) - локалитет  блок "24а" – грађе-
вински реон насеља Бачка Паланка, К.О. Бачка Паланка-град.

Број листа 
непокретности

 Број 
парцеле

Површина 
парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта
намена парцеле

2389 288/9 52 неуређено
Мешовито становање - 

спајање са кат. парц. бр. 290/9 
-К.О.Бачка Паланка - град

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује непосредном погодбом 
у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", 
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 
9/2020) и Одлуком о грађевинском земљишту ( "Службени лист Општине Бачка Паланка", 
бр. 8/2017, 35/2017 и 1/2020 ) ради привођења намени у складу са планским документом.

Члан 2.

У Програму давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
Општине Бачка Паланка за 2020. годину ("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 
1/2020) (у даљем тексту: Програм) после члана 6а. додаје се члан 6б., који гласи: 

"Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", бр. 16/2011 и 22/2012) - локалитет  блок "52" – грађе-
вински реон насеља Бачка Паланка, К.О. Бачка Паланка-град.

Број листа 
непокретности  Број парцеле Површина 

парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта
намена парцеле

2389 5463/1 469 неуређено вишепородично становање – К.О. 
Бачка Паланка-град

2389 5463/2 1229 неуређено вишепородично становање – К.О. 
Бачка Паланка-град

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС 
и 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020) и Одлуком о 
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грађевинском земљишту ("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 8/2017, 35/2017 и 
1/2020 ) ради привођења намени у складу са планским документом.

Члан 3. 

У Програму давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
Општине Бачка Паланка за 2020. годину ("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 
1/2020) после члана 6б. додаје се члан 6в., који гласи: 

"Назив планског документа: План генералне регулације насеља Челарево ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", бр. 15/2007 и 29/2015) - локалитет  блок "15" – грађе-
вински реон насеља Челарево, К.О. Челарево.

Број листа 
непокретности  Број парцеле Површина 

парцеле/м2/

уређеност 
грађевинског 

земљишта
намена парцеле

894 51/3 323 неуређено Породично становање – К.О. 
Челарево

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује у складу са Законом о 
планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009 - 
испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и Одлуком о грађевинском земљишту 
("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр. 8/2017, 35/2017 и 1/2020 ) ради привођења 
намени у складу са планским документом.

Члан 4.

У свему осталом Програм давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у 
јавној својини Општине Бачка Паланка за 2020. годину ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка", бр.1/2020) остаје на снази.

Члан 5.

Овај Програм ступа  на снагу даном доношења, а  објавиће се у "Службеном листу 
Општине Бачка Паланка".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-27/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 14. Закона о 
локалним изборима ("Службени глас-
ник Републике Србије", број 129/2007, 
34/2010 – Одлука Уставног суда, 54/2011 
и 12/2020) и члана 40. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка", бр. 9/2019),  Скуп-
штина општине Бачка Паланка, на својој 
42. седници, одржаној дана. 15. јуна 2020. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Општинске изборне комисије 
Бачка Паланка

I

Разрешава се, Јован Срдић, дуж-
ности члана Општинске изборне коми-
сије Бачка Паланка, изабран на предлог 
Одборничке групе  ИВИЦА ДАЧИЋ 
-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 
СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА 
СРБИЈА (ЈС) ДРАГАН МАРКОВИЋ 
ПАЛМА, КОМУНИСТИЧКА ПАР-
ТИЈА (КП).

II

Именује се Мирослав Арсенин, 
за члана Општинске изборне комисије 
Бачка Паланка, на предлог Одборничке 
групе ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), 
ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) ДРАГАН 
МАРКОВИЋ ПАЛМА, КОМУНИ-
СТИЧКА ПАРТИЈА (КП).

III

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења  може се 
изјавити жалба Управном суду у Бео-
граду у року од 24 часа од дана доно-
шења решења Скупштине општине 
Бачка Паланка. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-10/2020
Дана: 15. јуна  2020. године  
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

114

На основу чл. 35 Закона о пољо-
привредном земљишту ("Службени 
гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 – други 
закон, 41/2009 ( чл. 33 није у пречишће-
ном тексту), 112/2015 (чл. 16. и 17. нису у 
пречишћеном тексту ), 80/2017 и 95/2018 
– други закон.) и чл.40 тачка 69. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", 
бр. 9/2019) Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 42. седници, одржаној 
дана 15. јуна 2020. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању 

Комисије за комасацију к.о. 
Нештин и именовању њених 

чланова

I

Решење о образовању Комисије 
за комасацију к.о. Нештин и именовању 
њених чланова ( "Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка", бр.2/2017) мења 
се тако да се разрешава РАЈКА ПОЈУ-
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ЖИНА, дипломирани правник из Бачке 
Паланке, дужности секретара Комисије 
за комасацију к.о. Нештин и именује се 
ЈЕЛЕНА МАЛИНОВИЋ, дипломирани 
правник из Бачке Паланке, за секретара 
Комисије за комасацију к.о. Нештин.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-14/2020
Дана: 15. јуна  2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

115

На основу члана 116. и 117. 
Закона о основама система образовања 
и васпитања ("Службени гласник Репу-
блике Србије", бр 88/2017, 27/2018 - 
други закон, 27/2018 (II) - други 
закон, 10/2019 и 6/2020 ) и члана 40. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", 
бр. 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 42. седници, одржаној 
дана 15. јуна 2020. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана  

Школског одбора Школе за 
основно   музичко образовање 
"Стеван Христић"   у Бачкој 

Паланци

I

Разрешава се НЕСТОРОВИЋ 
СНЕЖАНА, дужности члана Школ-
ског одбора Школе за основно музичко 
образовање "Стеван Христић" у Бачкој 
Паланци из реда родитеља.

II

Именује се ГУТИЋ ЈЕЛЕНА, 
за члана Школског одбора Школе за 
основно музичко образовање "Стеван 
Христић" у Бачкој Паланци, из реда 
родитеља.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-12/2020
Дана: 15. јуна 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

116

На основу члана 116. и 117. 
Закона о основама система образо-
вања и васпитања ("Службени гласник 
Републике Србије", бр 88/2017, 27/2018 - 
други закон, 27/2018 (II) - други 
закон, 10/2019 (чл. 29-32. нису у пречишће-
ном тексту) и 6/2020 (чл. 23-25. нису у 
пречишћеном тексту)) и члана 40. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", 
бр. 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 42. седници, одржаној 
дана 15. јуна 2020. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана  
Школског одбора Гимназије "20.

октобар" Бачка Паланка

 I

Разрешава се ТОМАШЕК ВЛА-
ДИСЛАВА, дужности члана Школског 
одбора  Гимназије "20.октобар" из Бачке 
Паланке,  из реда локалне самоуправе.

II

Именује се ПОПИН РАДОСЛАВ, 
за члана Школског одбора Гимназије 
"20.октобар " из Бачке Паланке, из реда 
локалне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-11/2020
Дана: 15. jун 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

117

На основу чл. 32 Закона о локал-
ној самоуправи ("Службени глас-
ник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - други 
закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 
чл.40 Статута ("Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка", бр. 9/2019) и чл.5 
Одлуке о оснивању Савета за запошља-
вање Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", број 
10/2006), Скупштина општине Бачка 

Паланка на својој 42. седници, одржаној 
дана 15. јуна 2020. године, донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана

Савета за запошљавање Општине 
Бачка Паланка 

I

Разрешава се, Ђорђе Вучинић, 
дужности члана Савета за запошљавање 
Општине Бачка Паланка.

II

Именује се, Драгиња Панић 
Перак, за члана Савета за запошљавање 
Општине Бачка Паланка.

III

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-13/2020
Дана: 15. јуна  2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

118

На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка",  бр. 9/2019) Скупш-
тина општине Бачка Паланка је на својој 
42. седници одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела је
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З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду и 
Финансијског извештаја Народне 

библиотеке "Вељко Петровић" 
Бачка Паланка за 2019.годину

I

Прихвата се Извештај о раду и 
Финансијски извештај Народне библи-
отеке "Вељко Петровић" Бачка Паланка 
који је Надзорни одбор Народне библио-
теке "Вељко Петровић" усвојио на шестој 
седници одржаној дана 27. фебруара 
2020. године, Одлуком број: 161/031 и 
који је Управни одбор Народне библио-
теке "Вељко Петровић" усвојио на својој 
двадесетиседмој седници одржаној дана 
27. фебруара 2020.године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-401-13/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

119

 На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка",  бр. 9/2019) Скупш-
тина општине Бачка Паланка је на својој 
42. седници одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела 

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду и 
Финансијског извештаја Установе 

Геронтолошки центар Бачка 
Паланка за 2019.годину

I

Прихвата се Извештај о раду и 
Финансијски извештај Установе Герон-
толошки центар Бачка Паланка које је 
Управни одбор ове установе усвојио на 
својој седници одржаној дана 26. фебру-
ара 2020.године Одлуком број 01-403-
264.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-401-20/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

120

 На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка",  бр. 9/2019) Скупш-
тина општине Бачка Паланка је на својој 
42. седници одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела 
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З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду 
и Финансијског извештаја Дома 

здравља " Др Младен Стојановић"  
Бачка Паланка за 2019.годину

I

Прихвата се Извештај о раду и 
финансијски извештај Дома здравља 
"Др Младен Стојановић" Бачка Паланка 
који је на заједничкој седници Управ-
ног и Надзорног одбора Дома здравља 
"Др Младен Стојановић" Бачка Паланка 
усвојeн Одлуком под бројем 03-1/6-3-20 
од дана 20. марта 2020.године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-401-18/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

121

 На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и тачка 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист опш-
тине Бачка Паланка",  бр.9/2019) Скупш-
тина општине Бачка Паланка је на својој 
42. седници одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела 

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду 
ЈКП "Комуналпројект" Бачка 

Паланка за 2019.годину

I

Прихвата се Извештај о раду ЈКП 
"Комуналпројект" Бачка Паланка који је 
Надзорни одбор овог предузећа усвојио 
дана 27. фебруара 2020.године на својој 
45.седници.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-401-12/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

122

 На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист опш-
тине Бачка Паланка",  бр.9/2019) Скупш-
тина општине Бачка Паланка је на својој 
42. седници одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела 

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду и 
Финансијског извештаја Установе 
Културни центар Бачка Паланка 

за 2019.годину
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I

Прихвата се Извештај о раду и 
Финансијски извештај Установе Кул-
турни центар Бачка Паланка које је 
усвојио Управни и Надзорни одбор ове 
установе својим одлукама бр.129/2020 од 
13. марта 2020. године, бр.181/2020 од 4. 
јуна 2020. године и бр.182/2020 од 4. јуна 
2020.године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-401-22/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

123

 На основу члана 40. Став 1. тачка 
56. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист општине Бачка 
Паланка",  бр.9/2019) Скупштина опш-
тине Бачка Паланка је на својој 42. сед-
ници одржаној дана 15. јуна 2020. године, 
донела 

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

и Финансијском пословању 
Међуопштинске организације 

слепих и слабовидих Бачка 
Паланка за 2019.годину

I

Прихвата се Извештај о раду и 
Финансијском пословању Међуопштин-
ске организације слепих и слабовидих 
Бачка Паланка који је Управни одбор ове 
установе усвојио на својој седници одр-
жаној дана 10. фебруара 2020.године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-401-19/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

124

 На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка  ("Службени лист опш-
тине Бачка Паланка",  бр.9/2019) Скупш-
тина општине Бачка Паланка је на својој 
42. седници одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела 

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

Општинске управе Општине 
Бачка Паланка за 2019.годину

I

 Прихвата се Извештај о раду 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка који је сачинила Општинска 
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управа Општине Бачка Паланка под 
бројем IV-016-5/2020-41 од 6. марта 2020. 
године. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-052-1/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

125

 На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист опш-
тине Бачка Паланка",  бр.9/2019) Скупш-
тина општине Бачка Паланка је на својој 
42. седници одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела 

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду 
Правобранилаштва  Општине 
Бачка Паланка за 2019.годину

I

Прихвата се Извештај о раду Пра-
вобранилаштва Општине Бачка Паланка 
који је Правобранилаштво Општине 
Бачка Паланка сачинило дана 31. марта 
2020. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-7-1/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

126

 На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист општине 
Бачка Паланка",  бр.9/2019) Скупштина 
општине Бачка Паланка је на својој 42. 
седници одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела 

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

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

године

I

 Прихвата се Извештај о раду 
ЈП "Стандард" Бачка Паланка који 
је Надзорни одбор ЈП "Стандарда" 
прихватио својом Одлуком бр. 06-140/1-
19 од дана 29. априла 2020.године.

II

Овај Закључак објавити у 
"Службеном листу Општине Бачка 
Паланка"
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-401-17/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

127

 На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и тачка 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист опш-
тине Бачка Паланка",  бр.9/2019) Скупш-
тина општине Бачка Паланка је на својој 
42. седници одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела 

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о 
пословању и Финансијском 

пословању Установе за спорт и 
рекреацију "Тиквара" Бачка 

Паланка за 2019.годину

I

Прихвата се Извештај о посло-
вању и Финансијском пословању Уста-
нове за спорт и рекреацију "Тиквара" 
Бачка Паланка на који је Надзорни 
одбор Установе за спорт и рекреацију 
"Тиквара" Бачка Паланка дао позитивно 
мишљење на својој 3.седници одржаној 
дана 27. фебруара 2020. године и који 
је Управни одбор Установе за спорт и 
рекреацију "Тиквара" Бачка Паланка 
усвојио на својој 13. седници одржаној 
дана 27. фебруара 2020.године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-401-14/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

128

 На основу члана 40. став 1. тачка 
56. и члана 138. став  1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист опш-
тине Бачка Паланка",  бр.9/2019) Скупш-
тина општине Бачка Паланка је на својој 
42. седници одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела 

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

и Финансијском пословању 
Туристичке организације Општине 

Бачка Паланка за 2019.годину

I

Прихвата се Извештај о раду и 
Финансијском пословању Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка 
који је Надзорни одбор Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка 
усвојио на 14. седници одржаној дана 
28. фебруара 2020.године Одлуком број 
100/2020 и који је Управни одбор Тури-
стичке организације Општине Бачка 
Паланка усвојио на својој 42. седници 
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одржаној дана 28. фебруара 2020.године 
Одлуком број 99/2020.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-401-15/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

129

На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка",  бр. 9/2019) Скупш-
тина општине Бачка Паланка је на својој 
42. седници одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела 

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

Финансијског извештаја "Црвеног 
крста  Бачка Паланка" за 2019.

годину

I

Прихвата се Извештај о раду и 
Финансијски извештај "Црвеног крста 
Бачка Паланка" које је Скупштина 
"Црвеног крста Бачка Паланка" усвојила 
на својој седници одржаној дана 20. маја 
2020. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-401-21/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

130

 На основу члана 40. став 1. тачка 
65. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка",  бр. 9/2019) Скупш-
тина општине Бачка Паланка је на својој 
42. седници одржаној дана 15. јуна 2020. 
године, донела 

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Финансијског 

извештаја и Извештаја о раду 
Центра за социјални рад Бачка 

Паланка за 2019.годину

I

Прихвата се Финансијски изве-
штај и Извештај о раду Центра за 
социјални рад Бачка Паланка које су 
Надзорни одбор и Управни одбор Центра 
за социјални рад Бачка Паланка усвојили 
на својим седницама одржаним дана 3. 
марта 2020.године.
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II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-401-16/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

131

На основу члана 40. Статута Опш-
тине Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", бр. 9/2019) 
Скупштина општине Бачка Паланка је 
на својој 42. седници одржаној дана 15. 
јуна 2020. године, донела 

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду 
Комисије за планове Скупштине 

општине Бачка Паланка за период 
од 01.01.2019.-31.12.2019. године

I

Прихвата се Извештај о раду 
Комисије за планове Скупштине опш-
тине Бачка Паланка за период од 
01.01.2019.-31.12.2019. године, који је сачи-
нила Комисија за планове Скупштине 
општине Бачка Паланка дана 4. марта 
2020. године, под бројем II-35-1-38/2019.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-35-17/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

132

 На основу члана 40. Статута Опш-
тине Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка",  бр. 9/2019) 
Скупштина општине Бачка Паланка је 
на својој 42. седници одржаној дана 15. 
јуна 2020. године, донела 

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

спорта у Општини Бачка Паланка 
у периоду од 1.01.2019.-31.12.2019. 

године

I

Прихвата се Извештај о стању 
спорта у Општини Бачка Паланка у 
периоду од 01.01.2019.-31.12.2019. године, 
који је сачинило Одељење за друштвене 
делатности под бројем IV- 04-6-1/2020-19 
од дана 27. фебруара 2020. године.

II

Овај Закључак објавити у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка"
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИ-
НА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:  II-66-2/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

133

 На основу члана 40. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка", број 
9/2019), члана 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености 
("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017  и 
113/2017-др.закон ) и закључка Савета за 
запошљавање Општине Бачка Паланка, 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 42. седници, одржаној дана 15. јуна 
2020. године, донела је 

А К Ц И О Н И  П Л А Н 
 запошљавања Општине Бачка 

Паланка за 2020.годину

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 Акционим планом запошљавања 
Општине Бачка Паланка за 2020.год (у 
даљем тексту: Акциони план) утврђују 
се приоритети и мере за унапређење 
запослености и смањење незапослених 
на територији Општине Бачка Паланка.

 Правни основ за доношење Акци-
оног плана је одредба 41. став 1. Закона 
о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености, којом је утврђено да 
надлежни орган локалне самоуправе 
може по прибављеном мишљењу Локал-

ног савета за запошљавање усвојити 
Локални акциони план запошљавања.

 Акциони план садржи све еле-
менте предвиђене чланом 39. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај 
незапослености: 

 - макроекономски оквир за 
стварање и примену политике 
запошљавања,

 - стање и токове на тржишту 
рада за наредну годину,

 - циљеве и приоритете политике 
запошљавања,

 - програме и мере активне поли-
тике запошљавања, са одговор-
ностима за њихово спровођење 
и потребним средствима,

 - финансијски оквир за поли-
тику запошљавања и изворе 
финансирања,

 - носиоце послова реализације 
акционог плана,

 - категорије теже запошљивих 
лица који имају приоритет у 
укључивању у  мере активне 
политике запошљавања,

 - индикаторе успешности реа-
лизације програма и мера,

 - друге елементе.

 Чланом 59. истог Закона утврђена 
је могућност да се програми и мере 
активне политике запошљавања финан-
сирају из средстава јединица локалне 
самоуправе. 

Акционим планом се утврђују 
приоритети активне политике запошља-
вања за 2020. годину:

 - Побољшање услова на 
тржишту рада и унапређење 
институција тржишта рада,

 - Подстицање запошљавања  
незапослених лица из свих 
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категорија које су наведене у  
Националном акционом плану 
запошљавања, која имају пре-
бивалиште на територији опш-
тине Бачка Паланка, налазе се 
на евиденцији НСЗ-Служба 
Бачка Паланка и  активни су 
тражиоци посла. 

 - Унапређење квалитета радне 
снаге и улагања у људски капи-
тал и унапређење социјалног 
дијалога на територији Опш-
тине Бачка Паланка.

 Успешно остваривање Акционог 
плана и предвиђених приоритета и мера, 
подразумева активно учешће и сарадњу 
свих институција и социјалних парт-
нера. У изради Акционог плана учество-
вали су:

 - Општина Бачка Паланка 

 - Национална служба за запо-
шљавање - Служба Бачка 
Паланка

 - Савез самосталних синдиката 
Општине  Бачка Паланка

 - Опште удружење предузет-
ника Бачка Паланка.

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
О ОПШТИНИ

Општина Бачка Паланка захвата 
пространу површину југозападне Бачке. 
Површина општине износи 579 км2 што 
је за око 100 км2 више од просечне вели-
чине војвођанских општина. Дунав чини 
према југу границу општине, она је и при-
родна граница али не у потпуности јер 
се југоисточни делови општинске тери-
торије налазе у Срему, са друге стране 
реке. Јужно од Дунава је подручје опш-
тине Вуковар, западно је општина Бач, 
северозападно Оџаци, северно и севе-
роисточно је подручје општине Врбас, 
а са истока је општина Бачки Петровац. 

Сремски део бачкопаланачке општине 
омеђен је са запада општином Вуковар, 
са југозапада подручјем општине Шид, 
са југа је општина Сремска Митровица, а 
са истока општина Беочин. Према томе, 
општина Бачка Паланка се граничи са 
осам општина од којих су четири у Бач-
кој а исто толико у Срему.

Општина Бачка Паланка обухвата 
14 насеља ( Бачка Паланка, Челарево, 
Обровац, Товаришево, Карађорђево, 
Младеново, Нова Гајдобра, Гајдобра, 
Силбаш, Деспотово. Пивнице , Параге, 
Нештин и Визић )

Бачка Паланка је администра-
тивно, привредно и културно средиште 
општине. Заузима површину од 130,4 
км2 што је 22,5% од укупне површине 
општине, у дужини од 3-5 км а у ширини 
од 2-3 км.

Бачка Паланка има веома повољан 
географски положај јер се налази  на 
левој обали Дунава, који представља 
европску речну артерију и има изузетно 
добре копнене везе, од Новог Сада је 
удаљена 41 км, од Београда 122 км, Сом-
бора 74 км, Суботице 107 км итд.

Према попису из 2011. и подацима 
Завода за статистику Републике Србије 
на територији општине Бачка Паланка 
живи 55.528 становника,анационална 
структура је следећа:Срби 43843, Сло-
ваци 5047, Мађари 1356, Роми 1064, 
Хрвати 819, Југословени 160, Црногорци 
133, Немци 105, Албанци 72, Муслимани 
69, Русини 53, Македонци 51, Словенци 
39, Украјинци 27, Руси 25, Буњевци 22, 
Бошњци 11, Румуни 6, Бугари 5 и остали 
2621. Изражена је миграција младих ка 
већим центрима.



964 страна - Број 15/2020        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       24. јун 2020. године

ПРИРАШТАЈ

         Број 
живорођених    Број  умрлих

Природни прираштај

Стопа природног прираштаја

Република Србија 63.975 101.655 -37.680 -5

Општина Бачка Паланка 413 856 -443 -9

 Подаци преузети са  званичне интернет адресе Републичког завода за статистику 
DevInfo за 2018.годину

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА

Област васпитања и образовања обухвата предшколско, основношколско и 
средњошколско васпитање и образовање. 

Мрежу јавних предшколских установа на територији општине Бачка Паланка 
чине:

1. Предшколска установа "Младост" са седиштем у Бачкој  Паланци , Југословен-
ске армије бр.18, у оквиру које функционишу:

 - Објекат "Пчелица" у Бачкој Паланци, ул. Југословенске армије бр.18,

 - Објекат "Бубамара"  у Бачкој Паланци,ул. Југословенске армије бр.4,

 - Објекат "Бамби" у  Бачкој Паланци, ул. Брегалничка бб,

 - Објекат "Маслачак"у Бачкој Паланци, ул. Цара Лазара бр.45,

 - Објекат "Лептирић" у Бачкој Паланци, ул. Краља Петра Првог бр.86,

 - Објекат "Цврчак" у Бачкој Паланци, ул. Васе Стајића бр.2,

 - Објекат "Свети  Сава" у Бачкој Паланци, ул. Змај Јовина бр.48,

 - Објекат  "Невен" у Бачкој Паланци, ул.Југословенске армије бр.4, 

 - Објекат "Полетарац" у Товаришеву, ул. Маршала Тита бр.64,

 - Објекат  "Пингвин" у Деспотову, Карађорђева бр.71.
2. Предшколске групе које се налазе при основним школама и то у:

 - Основној школи "Здравко Челар" у Челареву, ул.Пролетерска бр.58,

 - Основној школи "15.октобар" у Пивницама, ул. Маршала Тита бр.99,

 - Основној школи "Бранко Ћопић" у Младенову, ул. Краља Петра Првог бр.40,

 - Издвојеном одељењу Основне школе "Бранко Ћопић" у Карађорђеву, ул. Иве 
Андрића бр.31,

 - -Основној школи "Алекса Шантић" у Гајдобри, ул. Невесињска бр.2

 - -Основној школи "Херој Пинки" у Бачкој Паланци, Трг братства јединства 
бр.12 (предшколска група је спојена са припремно предшколском групом).

На подручју општине мрежу јавних школа чине:
1.  Основна школа "Десанка Максимовић", Скојевска 1/а, Бачка Паланка (од I до VIII 

разреда);
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2. Основна школа "Вук Караџић", 
Доситејева 3, Бачка Паланка (од 
I до VIII разреда), са издвојеним 
одељењима у Нештину, Цркве-
ношколска 17 (од I до  IV разреда), 
и Визићу, Пеке Дапчевића бб (од I 
до  IV разреда);

3. Основна школа "Свети Сава", Трг 
братства и јединства 22, Бачка Па-
ланка (од I до VIII разреда);

4. Основна школа "Здравко Челар", 
Трг Бориса Кидрича 1, Челарево 
(од I до VIII разреда);

5. Основна школа "Алекса Шан-
тић", Невесињска 2, Гајдобра (од 
I до VIII разреда), са издвојеним 
одељењем у Новој Гајдобри, Про-
летерска 26 (од I до VIII разреда);

6. Основна школа "Бранко Ћопић", 
Краља Петра Првог 40, Младе-
ново (од I до VIII разреда) са из-
двојеним одељењем у Карађорђе-
ву, Краља Петра Првог 20 (од I до  
IV разреда);

7. Основна школа "Жарко Зрења-
нин", Краља Петра Првог 73, Об-
ровац (од I до VIII разреда);

8. Основна школа "Милета Протић", 
Маршала Тита 62, Товаришево (од 
I до VIII разреда);

9. Основна школа "Браћа Новаков", 
Краља Петра Првог 103, Силбаш 
(од I до VIII разреда) са издвоје-
ним одељењима у Деспотову, Трг 
ослобођења 13 (од I до VIII разре-
да)  и Парагама, Краља Петра Пр-
вог 23  (од I до  IV разреда);

10. Основна школа "15. октобар", 
Маршала Тита 99, Пивнице (од I 
до VIII разреда);

11. Основна школа "Херој Пинки", 
Трг братства и јединства 10, Бачка 
Паланка (од I до VIII разреда);

12. Школа за основно музичко обра-
зовање "Стеван Христић", Ака-
демика Милана Курепе 10, Бачка 
Паланка, (од I до VI разреда) са 
издвојеним одељењем у Бачу, Трг 

Зорана Ђинђића 4 (од I до VI раз-
реда).
Припремни предшколски про-

грам се реализује у основним јавним  
школама под редним бројем од 4. до 11. и 
у Основној школи "Вук Караџић" Бачка 
Паланка, у издвојеним одељењима у 
Нештину и Визићу.

Основна школа "Милета Протић" 
Товаришево обавља и делатност функци-
оналног основног образовања одраслих. 

На територији општине постоје 
три средње школе :

1. Техничка школа "9. Мај" Бачка 
Паланка,

2. Средња стручна школа 
"Др Радивој Увалић" Бачка 
Паланка

3. Гимназија "20. Октобар" Бачка 
Паланка. 

У општини Бачка Паланка су 
заступљене различите области култур-
ног стваралаштва: фолклорно и народно 
стваралаштво, ликовно стваралаштво, 
библиотечка делатност, издаваштво, 
певачке групе, хорови, рецитатори... 
Активности у вези културе сконцентри-
сане су око Народне библиотеке "Вељко 
Петровић", "Културног центра Бачка 
Паланка", ЦТКУ "Коста Абрашевић", 
Књижевни клуб "Дис", Црквени хор 
"Јован Крститељ" и бројних удружења 
грађана.

Општина Бачка Паланка је осни-
вач Народне библиотеке "Вељко Петро-
вић" која има атрибут "Институције од 
посебног друштвеног интереса". Књи-
жевни фонд броји преко  180.000 публи-
кација и годишње се упише око 6.000 
чланова. Библиотека је умрежила 13 
сеоских библиотека са циљем пружања 
стручне помоћи, организовања рада и 
професионалне делатности.
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Општина Бачка Паланка је и оснивач  "Културног центра Бачка Паланка" у оквиру 
којег делују: музеј, биоскоп и галерија. Музеј располаже збирком од око 8.000 предмета, 
свечаном салом, две учионице и двориштем са бином. Биоскопска сала има и функцију 
позоришне сале па се у њој одигравају значајни програми као што су: позоришне пред-
ставе, концерти, промоције и слично. 

ПО ЕКОНОМСКОЈ АКТИВНОСТИ
АКТИВНО СТАНОВНИШТВО НЕАКТИВНО СТАНОВНИШТВО

Укупно Свега Запослени

Незапослени

Свега
До 15 
година 

старости

Пензио-
нери

Лица са 
приходом од 

имовине
Ученици Домаћ. Ост.

Свега Некада 
радили

Траже 
посао

55528 22213 16770 5443 3736 1707 33315 7956 13393 413 3871 4845 2837

Статистички подаци су преузети од Републичког завода за статистику из последњег 
пописа становништва 2011.године.

III   ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА

Опис локалне економске ситуације изложиће се кроз анализу кључних области 
привреде наше Општине, а које су образложене у СТРАТЕГИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ОД 2014. ДО 2020. ГОДИНЕ.

ПРИВРЕДА
У Општини Бачка Паланка је укупно регистровано 2.167 привредних субјеката, 

од чега је предузетничких фирми 1.411, а привредних друштава 756.
Година 2016 2017 2018 2019

Број активних привредних друштава 712 736 732 756

Број активних предузетника 1.296 1.391 1.379 1.411

(Подаци  АПР преузети са Републичког завода за статистику).
Бачка Паланка је позната по производњи подних облога ("Tarkett"), произ-

водњи сокова ("Nectar"),пиварској индустрији ("Carlsberg"), производњи џамбо врећа 
("Divtrade"), чајева ("Fructus"), пољопривредних машина и алатки ("Мајевица"), произ-
водњи производа од лима ("Sebastijan"), производњи чарапа ("RealKnitting"), производњи 
електроинсталационог материјала и опреме ("AlingConel", "Nopallux"), АД "Дунавпре-
воз", рециклажи пет амбалаже ("Greentech") и предузећима у области пољопривредне 
производње Група "UniverexportBačka” , "Делта аграр Челарево".

ПОЉОПРИВРЕДА

Најзначајнији природни ресурс којим општина Бачка Паланка располаже је ква-
литетно пољопривредно земљиште. Према подацима Републичког завода за статистику, 
а на основу Пописа пољопривреде из 2012.године, општина располаже са 44.392 хектара 
пољопривредне површине, од чега највећи део представљају оранице и баште са близу 
94% укупне пољопривредне површине. Остатак заузимају  ливаде и пашњаци, воћњаци 
и виногради. Тренутно је регистровано око 5.500 пољопривредних газдинстава.



24. јун 2020. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 15/2020 - страна 967  

ТУРИЗАМ

Стратегија промоције туристичке 
организације допринела је бољој слици 
Бачке Паланке као атрактивне тури-
стичке дестинације са великим тури-
стичким потенцијалима и могућностима 
прихвата домаћих и страних гостију. 
Реализација програмских активности у 
2019.години огледала се у следећем:

 - промоцији туристичких потен-
цијала општине,

 - развијању сарадње између при-
вредних и других субјеката 
у туризму који непосредно 
и посредно делују на уна-
пређење и промоцију туризма,

 - изради информативно про-
мотивног матријала којим се 
општина промовише као зна-
чајна туристичка дестинација,

 - пружању информација о цело-
купној туристичкој понуди на 
територији општине као и реа-
лизација других активности 
значајних за развој туризма,

 - учешћу у организацији тури-
стичких, научних, спортских, 
културних и других скупова и 
манифестација,

 - -унапређењу рада туристичко 
информативног центра,

 - -учешћу у изградњи тури-
стичке инфраструктуре и 
уређењу простора.

ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

На основу података Oпштинске 
управе Општине Бачка Паланка на тери-
торији наше општине предвиђене су сле-
деће радне зоне: 

ПОДАЦИ О РАДНИМ ЗОНАМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ПАЛАНКА

1. Просторним планом општине 
Бачка Паланка ("Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка", број 20/2012), 
ван грађевинског реона насељених места 
општине Бачка Паланка идентификовано 
је 17 постојећих и 16 планираних радних 
зона. За планиране радне зоне је нео-
пходно израдити планове детаљне регу-
лације (донета је одлука о изради ПДР-а 
за једну планирану зону ван грађевин-
ског реона). Постојеће и планиране радне 
зоне, одређене просторним планом опш-
тине, имају следеће површине:

1.1.ПОСТОЈЕЋЕ радне зоне 
ван насељених места општине 
Бачка Паланка су:

1.1.1. К.О.Младеново, локалитет 1 
– површина 15,83 ha,

1.1.2. К.О.Младеново, локалитет 2 
– површина 2,96 ha,

1.1.3. К.О.Младеново, локалитет 3 
– површина 0,09 ha,

1.1.4. К.О.Товаришево, локалитет 
4 – површина 7,80 ha,

1.1.5. К.О.Товаришево, локалитет 
5 – површина 35,30 ha,

1.1.6. К.О.Параге, локалитет 6 – 
површина 2,97 ha,

1.1.7. К.О.Деспотово, локалитет 7 – 
површина 3,50 ha,

1.1.8. К.О.Деспотово, локалитет 8 
– површина 19,01 ha,

1.1.9. К.О.Силбаш, локалитет 9 – 
површина 14,02 ha,

1.1.10. К.О.Гајдобра, локалитет 10 
– површина непозната (недефинисана-
планом),2
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1.1.11. К.О.Гајдобра, локалитет 11 – 
површина 2,67 ha,

1.1.12. К.О.Гајдобра, локалитет 12 
– површина 5,76 ha,

1.1.13. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 13 – површина 11,69 ha,

1.1.14. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 14 – површина 23,62 ha,

1.1.15. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 15 – површина 15,20 ha,

1.1.16. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 16 – површина 12,12 ha,

1.1.17. К.О.Нова Гајдобра, локали-
тет 17 – површина 9,04 ha.

1.2.ПЛАНИРАНЕ радне зоне 
ван насељених места општине 
Бачка Паланка су:

1.2.1. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 1 – површина 65,14 ha,

1.2.2. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 2 – површина 90,20 ha,

1.2.3. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 3 – површина 6,14 ha,

1.2.4. К.О.Челарево, локалитет 4 – 
површина 7,70 ha,

1.2.5. К.О.Младеново, локалитет 5 
– површина 22,22 ha,

1.2.6. К.О.Младеново, локалитет 6 
– површина 3,24 ha,

1.2.7. К.О.Младеново, локалитет 7 
– површина 21,66 ha,

1.2.8. К.О.Товаришево, локалитет 
8 – површина 21,11 ha,

1.2.9. К.О.Товаришево, локалитет 
9 – површина 24,63 ha,

1.2.10. К.О.Нова Гајдобра, локали-
тет 10 – површина 55,81 ha,

Напомена: за део радне зоне је 
израђен План детаљне регулације дела 

радне зоне у Новој Гајдобри ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", 
број 5/2011), формиране парцеле за нове 
јавне површине и израђен пројекат 
инфраструктурног опремања и исходо-
вана је грађевинска дозвола. Реализација 
пројекта опремања дела ове зоне је пла-
нирана у 2014.години,

1.2.11. К.О.Силбаш, локалитет 11 – 
површина 10,91 ha,

1.2.12. К.О.Силбаш, локалитет 12 – 
површина 33,15 ha,

1.2.13. К.О.Пивнице, локалитет 13 
– површина 21,55 ha,

1.2.14. К.О.Пивнице, локалитет 14 
– површина 7,59 ha,

1.2.15. К.О.Деспотово, локалитет 
15 – површина 30,50 ha,

1.2.16. К.О.Челарево, локалитет 16 
– површина 80,16 ha.

1.3.Подаци о радним зонама 
насељених места која се спроводе 
из Просторног плана општине:

1.3.1. Визић – нема одређене повр-
шине,

1.3.2. Нештин – површина радне 
зоне 1,4 ha, радна површина у склопу 
стамбене зоне

 0,99 ha (*напомена: не постоји 
назнака постојеће/планирано)

1.3.3. Параге – постојећа радна 
зона 0,91 ha, планирана радна зона 
5,05 ha, радне површине  у оквиру зоне 
стамбене намене 0,89 ha (*напомена: не 
постоји назнака постојеће/планирано),

1.3.4. Нова Гајдобра – планирана 
радна зона 4,08 ha.
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2. ПОДАЦИ о радним зонама из 
планова генералне и детаљне 
регулације насељених места 

општине Бачка Паланка:

2.1.Планом генералне регулације 
насеља Гајдобра ("Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка", број 13/2008,10/2017 
и 14/2019) предвиђена укупна површина 
за радне зоне у грађевинском подручју 
насеља износи 11,9993 ha(*напомена: не 
постоји назнака постојеће/планирано),

2.2.Планом генералне регула-
ције насеља Младеново ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка", број 
6/2011, 8/2013) предвиђена укупна повр-
шина за радне зоне/садржаје износи 
23,84 ha(*напомена: не постоји назнака 
постојеће/планирано),3

2.3.Планом генералне регулације 
насеља Товаришево ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 42/2012) 
предвиђена укупна површина за радне 
зоне износи 40,92 ha(од тога постојеће 
радне површине износе 29,44 ha),

2.4.Планом генералне регулације 
насеља Обровац ("Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка", број 21/2010) пред-
виђена укупна површина за радне зоне 
износи 32,63 ha(*напомена: не постоји 
назнака постојеће/планирано),

2.5.Планом генералне регулације 
насеља Пивнице ("Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка", број 36/2012) пред-
виђена укупна површина за радне зоне 
износи 32,70 ha(*напомена: не постоји 
назнака постојеће/планирано).

2.6.Изменама Плана генералне 
регулације насеља Челарево ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
29/2015) укупна површина планирана 
за радну зону у грађевинском  подручју 
насеља је око 90,49ha.

2.7. Планом генералне регулације 
насеља Силбаш ("Службени лист Опш-

тине Бачка Паланка" број 36/2017) пред-
виђена укупна површина за радне зоне 
износи 11,28ha.

2.8. Планом детаљне регулације 
дела јужне радне зоне Гајдобра и северне 
радне зоне Нова Гајдобра ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 
31/2015) предвиђена укупна површина 
радне зоне износи 14 ha 67 а 40 m2 која 
је намењена проширењу постојећег ком-
плекса производног круга предузећа  
DOO "Realknitting" из Гајдобре.

2.9. Планом детаљне регулације 
радне зоне "Рит" у Челареву ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
28/2017)предвиђена укупна површина 
радне зоне износи 86,10ha.

2.10. Планом генералне регула-
ције насеља Карађорђево који је усвојен 
на седници СО Бачка Паланка у јануару 
2019.године предвиђена укупна повр-
шина радне зоне је око 19,35 ha.

3. Насељено место Деспотово 
уређује се из старих урбанистичких пла-
нова; потребно је израдити одговарајућу 
планску документацију.

4. Планом генералне регула-
ције  Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 16/2011, 
22/2012) дефинисане су главне радне 
зоне: северна и јужна радна зона, и више 
мањих зона. Укупна планирана повр-
шина за радне зоне износи 402,42 ha. За 
јужну радну је у поступку израда плана 
детаљне регулације. За остале радне зоне 
је израђена следећа планска документа-
ција:

4.1.Северна радна зона - План 
детаљне регулације за блокове 76, 77, 
77а, 81, 82,82а, 82б, 86 и 87 у Бачкој 
Паланци ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка",број 23/2012). Укупна 
површина зоне износи 162ha 13a 29m2, 
већину простора обухвата обрадиво 
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земљиште – око 88 ha. Поступак експропријације земљишта за формирање нових јавних 
површина ове радне зоне је у току,

4.2.План генералне регулације са елементима детаљне регулације блока 106 у 
Бачкој Паланци ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 18/2007) –међународна 
лука и интермодални терминал; укупна површина за радне садржаје дефинисане планом 
износи 127,95 ha. Ова радна зона је опремљена ујако малој мери.

5. Планом детаљне регулације радне зоне "Заграда" Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 5/2016) земљиште планирано за дефинисање радне 
зоне је око 66 ha18 а ( зона саобраћајница и комуналне инфраструктуре 28ha 77 а, зона 
железничке пруге 4 ha 78 а, зона заштитног зеленила и каналског земљишта 9 ha 72 а,  
зона рада 49 ha 63  а).

ЗАПОСЛЕНОСТ

ЗАПОСЛЕНОСТ

УКУПНО
ЗАПОСЛЕНИ 
У ПРАВНИМ  

ЛИЦИМА

ЗАПОСЛЕНИ КОД  
ПРЕДУЗЕТНИКА И  
ПРЕДУЗЕТНИЦИ

РЕГИСТРОВАНИ 
ИНДИВИДУАЛНИ 

ПОЉОПРИВЕДНИЦИ

Република Србија 2.173.135 1.723.828 377.439 71.868

Регион Војводине 550.807 434.848 95.529 20.430

Јужнобачка област 213.413 170.832 38.163 4.418

Бачка Паланка 14.451 11.218 2.472 761

(Извор: Републички завод за статистику – Саопштење ЗП-20: Запослени у Репу-
блици Србији, 2019.- годишњи просек)

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ЗА НОВЕМБАР 2019

Просечне зараде Просечне зараде без пор. и 
допр.

XI 2019 I-XI 2019 XI 2019 I-XI 2019

Република Србија 77.879 75.218 56.331 54.471

Регион Војводине 74.353 71.231 53.718 51.528

Јужнобачка област 79.195 76.136 57.267 55.137

Бачка Паланка 68.105 67.671 49.223 48.967

(Извор: Републички завод за статистику- Саопштење: Просечне зараде по запосленом, 
по општинама и градовима, новембар 2019.године)

IV СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Организациона јединица Националне службе за запошљавање, Служба Бачка 
Паланка је јавни сервис који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима у 
нашој Општини. Особље службе је оспособљено за нове моделе рада што подразумева 
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добијање додатних обука и тренинга у области рада са клијентима. Већина запослених 
поседује високу и вишу стручну спрему.

На евиденцији незапослених у периоду од 5 година налази се:

 - 2015. година (децембар) – 6084 лица ( од тога 3107 жена)

 - 2016. година (децембар) – 5636 лица ( од тога 2939 жена)

 - 2017. година (децембар) – 5345 лица ( од тога 2856 жена)

 - 2018. година (децембар) – 4733 лица ( од тога 2601 жена) 

 - 2019. година (децембар) – 4152 лица ( од тога 2289 жена)

Преглед незапослених лица по степену стручне спреме и полу:

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ УКУПНО ЖЕНЕ

I 1.368 721

II 225 112

III 967 489

IV 1.102 656

V 16 7

VI-1 100 62

VI-2 71 55

VII-1 302 187

VII-2 1 0

VIII

Преглед незапослених лица по полу и старости:

СТАРОСТ УКУПНО ЖЕНЕ

15-19 96 41

20-24 268 134

25-29 377 231

30-34 427 279

35-39 476 287

40-44 523 312

45-49 512 289

50-54 515 288

55-59 507 259

60-65 451 169
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Преглед незапослених лица према дужини чекања на запослење:

ДУЖИНА ЧЕКАЊА УКУПНО ЖЕНЕ

До 3 месеца 674 338

3-6 месеци 379 207

6-9 месеци 278 142

9-12 месеци 248 141

1-2 године 566 297

2-3 године 365 214

3-5 година 484 264

5-8 година 380 218

8-10 година 216 118

Преко 10 година 562 350

 Најугроженије групе незапослених лица су особе са инвалидитетом, Роми, корис-
ници социјалних давања, млађи од 30 година и лица старија од 50 година, а посебно лица 
старија од 60 година којих има 451.

У току 2019. године на евиденцији Службе Бачка Паланка је било 1029 корисника 
новчане накнаде.

Послодавци са територије општине су исказали потребу за радницима који посе-
дују потребне додатне вештине:

 - практична знања у производним занимањима, што указује на неадекватност 
образовног система изражен кроз недостатак практичних знања која се стичу 
током формалног образовања,

 - основни ниво познавања рада на рачунарима што се посебно уочава код неза-
послених лица старијих од 50 година,

 - виши ниво знања страних језика, посебно енглеског,

 - поседовање сертификата као што су атест за завариваче, сертификат за овла-
шћене књиговође, сертификат за овлашћене ревизоре, испит из безбедности и 
здравља на раду, лиценце за раднике обезбеђења, сертификате за овлашћене 
мењаче, као и поседовања знања и вештина у пружању занатских услуга.

Дефицитарна занимања су у области грађевинарства, услужних делатности (коно-
бари, месари), затим професори немачког и енглеског језика, професори математике, 
информатике и техничког образовања, професори физике, олигофренолози, фармацеути, 
електроинсталатери, радници обезбеђења са лиценцом.

Суфицитарна занимања су правници, економисти, васпитачи,  професори, учи-
тељи, матуранти гимназије, економски техничари, пољопривредни техничари, дипл. 
инг. пољопривреде, текстилни и кожарски радници, трговци, графички инжењери. 
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V ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Циљеви политике запошљавања 
на територије Општине Бачка Паланка 
за 2020. годину су:

 - Смањење ефеката економске 
кризе на постојећа радна места 
и подстицање формалне запо-
слености,

 - Успостављање стабилног и 
одрживог тренда раста запо-
слености,

 - Подршка помоћи незапосле-
ним лицима у активном тра-
жењу посла, 

 - Укључивање незапослених 
лица у програме додатног 
образовања и обуке,

 - Подстицање запошљавања 
младих,

 - Подршка смањењу неформал-
ног рада,

 - Подстицај послодавцима да 
запошљавају незапослена 
лица,

 - Унапређење социјалног дија-
лога и јачање улоге социјалних 
партнера,

 - Сарадња са образовним инсти-
туцијама у циљу усклађивања 
са потребама тржишта рада,

 - Подстицање теже запошљивих 
лица у запошљавању, 

 - Борба против дискримина-
ције посебно погођених група 
приликом запошљавања /ста-
рији од 50 година, самохраних 
мајки, Рома и осталих марги-
нализованих група/,

 - Отварање нових радних места 
и подстицање предузетништва 
и самозапошљавање.

VI МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 

БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2020. ГОДИНУ

 Националним акционим планом 
запошљавања за 2020.годину ("Служ-
бени гласник РС" број 94/2019) дефини-
сано је да ће министарство надлежно за 
послове запошљавања у 2020.години 
одобравати учешће у финансирању про-
грама јавних радова  из средстава 
опредељених за реализацију НАПЗ  на 
подручју оних јединица локалне само-
управе које припадају трећој и  четвр-
тој групи развијености и девастира-
ним подручјима у складу са посебним 
прописом Владе РС, односно у складу 
са Уредбом о  утврђивању јединствене 
листе развијености региона и јединица 
локалне самоуправе за 2014.годину 
("Службени гласник РС" бр. 104/2014). 
Према овој Уредби Општина Бачка 
Паланка је сврстана у прву групу  
јединица локалне самоуправе чији 
је степен развијености изнад репу-
бличког просека, тако да ће Општина 
Бачка Паланка реализовати програм 
јавних радова сопственим средствима 
која су опредељена за мере активне 
политике запошљавања Одлуком о 
буџету Општине Бачка Паланка за 
2020.годину  ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 31/2019).

Мере активне политике запошља-
вања реализује Општина Бачка Паланка 
и локални Савет за запошљавање у 
сарадњи са НСЗ Служба Бачка Паланка.

У складу са Акционим планом за 
2020. годину предвиђене су следеће мере:

- ЈАВНИ РАДОВИ

У 2020. години организоваће се 
јавни радови у области  одржавања и 
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заштите животне средине и природе. Максимална дужина трајања јавног рада је три 
месеца.

Предлог мера расподеле срестава за реализацију мера активне политике запошља-
вања Општине за 2020. годину су:

Јавни радови за  18 лица  – укупно  1.976.940,00 динара

За предвиђене активне мере из буџета општине је издвојено 2.000.000,00 динара.

ЦИЉ – Радно ангажовање незапослених лица

Програми, 
мере и 

активности

Очекивани 
резултати индикатори

Носиоци 
активности 

и рок

Потребна 
финансијска 

средства у РСД

Планирани извори 
финансирања

Буџет локал-
не заједнице

Буџет 
АПВ

Репу-
блички 
буџет

ЈАВНИ 
РАДОВИ

Радно ангажо-
вање неза-

послених лица 

Унапређење 
радних 

способности 
незапослених

Друштвени 
интерес

Број радно 
ангажованих 
незапосле-
них лица

ЛСЗ/НСЗ

1.976.940,00 1.976.940,00

//
/

Преглед трошкова:

МЕРА БРОЈ              
ЛИЦА

БРОЈ 
МЕСЕЦИ

НЕТО 
ИЗНОС

ПОРЕЗИ И 
ДОПРИНО-

СИ

ТРОШКОВИ 
ПРЕВОЗА

ТРОШКОВИ 
ИЗВОЂЕЊА 

ЈАВНОГ 
РАДА

УКУПНО

ЈАВНИ 
РАДОВИ 18 3 22.000,00 14.610,00 / / 1.976.940,00

УКУПНО 18 1.188.000,00 788.940,00 / / 1.976.940,00

VII ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

Рад Савета   23.060,00 динара.

VIII НАДЛЕЖНОСТИ

Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за 
2020. годину, реализоваће Одељење за привреду Општинске управе Општине  Бачка 
Паланка  у сарадњи са Саветом за запошљавање Општине Бачка Паланка и НСЗ – Служба 
Бачка Паланка, а на основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реа-
лизацији мера активне политике запошљавања на територији општине Бачка Паланка 
за 2020.годину, који ће бити потписан између Националне службе за запошљавање и 
Општине Бачка Паланка.



24. јун 2020. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 15/2020 - страна 975  

Одељење за привреду је у оба-
вези да о спровођењу Акционог плана 
запошљавања за 2020. годину извештај 
достави Председнику Општине Бачка 
Паланка и Општинском већу Општине 
Бачка Паланка.

Овај Акциони план запошљавања 
Општине Бачка Паланка за 2020. годину 
објавиће се у  "Службеном листу Опш-
тине Бачка Паланка".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-10-2/2020
15. јуна 2020. године

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански,с.р.

134

На основу члана 26. Одлуке о мес-
ним заједницама на територији општине 
Бачка Паланка  ("Службени лист опш-
тине Бачка Паланка", бр. 21/19), а у вези 
са Одлуком председника Скупштине 
општине Бачка Паланка о расписивању 
избора за чланове савета месне заједнице 
Нештин на територији општине Бачка 
Паланка бр. II-013-5/2020, Комисијa за 
спровођење избора за чланове савета 
месних заједница на подручју општине 
Бачка Паланка, на својој 4. седници одр-
жаној дана 18. 06.2020. године, доноси

У П У Т С Т В О
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА

ЧЛАНОВЕ САВЕТЕ МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ НЕШТИН

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 Овим Упутством за спровођење 
избора за чланове савета месне зајед-
нице (у даљем тексту: Упутство) се 
ближе уређује начин и поступак избора 
чланова савета месне заједнице Нештин. 
Избори за чланове савета месне зајед-
нице Нештин  расписани Одлуком пред-
седника Скупштине општине Бачка 
Паланка одржаће се на дан 12. јул  2020. 
године.

II ОРГАНИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 2.

Органи за спровођење избора за  
чланове савета месне заједнице су:

1. Изборна комисија општине 
Бачка Паланка за спровођење 
избора за чланове савета мес-
них заједница (у даљем тексту: 
Изборна комисија);

2. Бирачка комисија  месне зајед-
нице (у даљем тексту: бирачка 
комисија);

3. Другостепена изборна коми-
сија општине Бачка Палнка за 
спровођење избора за чланове 
савета месних заједница (у 
даљем тексту: Другостепена 
изборна комисија).

Органи за спровођење избора раде 
у сталном саставу.

Изборна комисија

Члан 3.

Изборна комисија обавља послове 
који су одређени Одлуком о месним 
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заједницама на територији општине 
Бачка Паланка и овим Упутством. 

Изборна комисија именована је 
решењем Скупштине општине Бачка 
Паланка.

Бирачка комисија

Члан 4.

Бирачка комисија обавља послове 
који су одређени Одлуком о месним 
заједницама, овим Упутством и Прави-
лима о раду бирачке комисије.

Бирачку комисију чине председ-
ник и два члана.

Председник и чланови бирачке 
комисије имају заменике.

Председници и чланови бирачких 
комисија и њихови заменици могу бити 
само пословно способни грађани који 
имају изборно право и пребивалиште на 
територији месне заједнице Нештин.

Заменици чланова бирачке коми-
сије имају иста права и одговорности као 
и чланови које замењују.

Право гласа у бирачкој комисији 
има само члан, а у његовом одсуству, 
заменик.

Бирачку комисију именује 
Изборна комисија најкасније до 01. јула 
2020. године у 24,00 часа.

Члан 5.

Председници, заменици пред-
седника, чланови и заменици чланова 
бирачке комисија именују се на предлог 
одборничких група у Скупштини опш-
тине Бачка Паланка.

Одборничке групе које не припа-
дају скупштинској већини предлажу јед-
ног члана и његовог заменика.

Ниједна политичка странка или 
коалиција не може имати више од поло-
вине чланова бирачке комисије.

Предлози за именовање чла-
нова бирачких комисија сачињавају 
се у складу са нумеричким приказом 
мерила за именовање чланова бирачких 
комисија по месним заједницама који 
утврђује Изборна комисија и благовре-
мено доставља одборничким групама у 
Скупштини општине Бачка Паланка са 
позивом за достављање предлога за име-
новање чланова.

Нумеричким приказом из става 3. 
овог члана утврђује се број председника, 
чланова и њихових заменика који при-
пада свакој одборничкој групи за сваку 
бирачку комисију сразмерно броју чла-
нова одборничке групе с тим да ниједна 
политичка странка или коалиција не 
може имати више од половине чланова 
бирачке комисије.

Предлог за именовање чланова 
бирачке комисије одборничка група 
доставља Изборној комисији најкасније 
до 19. јуна 2020. године до 24,00 часа.

            У предлогу се наводе сле-
дећи подаци о члану бирачке комисије 
месне заједнице: име и презиме, име 
једног родитеља адреса, пребивалиште, 
јединствени матични број и број теле-
фона предложеног члана. 

            Предлог за именовање чла-
нова бирачких комисија подноси пред-
седник (шеф) одборничке групе или лице 
које он за то овласти Изборној комисији 
преко писарнице Општинске управе.

Ако нека одборничка група бла-
говремено не предложи члана бирачке 
комисије, Изборна комисија именује лице 
које сматра компетентним за вршење ове 
дужности.

Члановима бирачке комисије и 
њиховим заменицима престаје чланство 
у бирачкој комисији кад прихвате канди-
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датуру за члана савета месне заједнице, 
као и именовањем за члана изборне или 
другостепене изборне комисије.

Члан 6.

Председник, чланови бирачке 
комисије и њихови заменици  као и 
његов заменик могу бити само пословно 
способни грађани који имају изборно 
право  и пребивалиште на територији 
месне заједнице Нештин.

Изборно право проверава Опш-
тинска управа по службеној дужности, а 
ако лице које је предложено нема изборно 
право, Општинска управа о томе одмах 
обавештава Изборну комисију. 

Изборна комисија када утврди да 
предложени члан нема пребивалиште на 
територији месне зеједнице Нештин или 
нема изборно право позваће одборничку 
групу да у даљем року од 12 часова 
доставе нов предлог. Ако се нов предлог 
не достави или ново предложено лице 
нема изборно право и пребивалиште 
на територији несне заједнице Нештин, 
Изборна комисија поступиће на начин из 
члана 5. став 8. овог Упутства.

Замена лица у бирачким комисијама

  Члан 7.

Замену лица именованих у 
бирачку комисију врши Изборна коми-
сија на захтев овлашћених предлагача 
најкасније на дан 06. јуна 2020. године 
до 24,00 часа.

Изузетно, Изборна комисија може 
извшити замену лица која су именована 
у састав бирачке комисије у случају 
спречености, одсутности, смрти и огра-
ничења прописаних одлуком о Месним 
заједницама, најкасније на дан одржа-
вања избора до 7 часова.

Ограничења у именовању 
чланова бирачке комисије

Члан 8.

 Исто лице не може истовремено 
да буде члан две бирачке комисије и дру-
гих органа за спровођење избора у мес-
ним заједницама.

Председник, чланови и заменици 
чланова бирачке комисије као и његов 
заменик не могу бити лица која су са 
потврђеним кандидатима и  међусобно 
сродници у правој линији без обзира 
на степен сродства, у побочној линији 
закључно са трећим степеном сродства, а 
у тазбинском сродству закључно са дру-
гим степеном сродства, као ни брачни 
другови и лица која су у међусобном 
односу усвојиоца и усвојеника, односно 
стараоца и штићеника. 

 Приликом именовања и замене 
чланова бирачке комисије, Изборна 
комисија ће по службеној дужности 
водити рачуна о ограничењима из става 
1. и 2. овог члана.

 Ако постоји однос из којег прои-
стиче забрана приликом именовања или 
замене чланова бирачке комисије, лице 
које не може да буде у саставу бирачке 
комисије одређује се применом следећих 
мерила:

1. ако однос из којег проистиче 
забрана постоји између пред-
седника бирачкe комисије и 
заменика председника бирачке 
комисије, као и члана или заме-
ника члана бирачке комисије, у 
састав бирачке комисије биће 
именовано лице које је предло-
жено за председника бирачке 
комисије;

2. ако однос из којег проистиче 
забрана постоји између заме-
ника председника бирачкe 
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комисије и члана или заменика 
члана бирачке комисије, у 
састав бирачке комисије биће 
именовано лице које је предло-
жено за заменика председника 
бирачке комисије;

3. ако однос из којег проистиче 
забрана постоји између чла-
нова бирачке комисије, у 
састав бирачке комисије биће 
именован представник оног 
предлагача чији је предлог за 
именовање раније поднет;

4. ако однос из којег проистиче 
забрана постоји између члана и 
заменика члана бирачке коми-
сије, у састав бирачке комисије 
биће именовано лице које је 
предложено за члана бирачке 
комисије.

5. ако однос из којег проистиче 
забрана постоји између заме-
ника чланова бирачке коми-
сије, у састав бирачке комисије 
биће именован представник 
оног предлагача чији је пред-
лог за именовање раније под-
нет;

6. ако однос из којег проистиче 
забрана постоји између чла-
нова бирачке комисије или 
заменика чланова бирачке 
комисије предложених од 
стране истог предлагача у 
састав бирачке комисије биће 
именовано лице које је у пред-
логу раније предложено.

Као време предлагања чланова 
бирачке комисије  узима се време када 
је Изборна комисија примила предлог 
одборничке групе за бирачку комисију у 
којој се појавио однос из којег проистиче 
забрана. Време се рачуна на дане, сате и 
минуте које утврђује писарница Опш-
тинске управе код пријема предлога.

Другостепена изборна комисија

Члан 9.

Другостепена изборна комисија 
обавља послове који су одређени Одлу-
ком о месним заједницама и овим Упут-
ством. 

Другостепена изборна комисија 
именована је Решењем Скупштине опш-
тине Бачка Паланка.

III  БИРАЧКА МЕСТА

Члан 10.

Изборна комисија најкасније на 
дан 21. јун 2020. године до 24,00 часа 
решењем одређује бирако место на 
којима ће се гласати на изборима и огла-
шава га у "Службеном листу општине 
Бачка Планка”, на огласној табли месне 
заједнице Нештини , односно на другом 
погодном месту у месној заједници.

За  месну заједницу Нештин, 
одређује се једно бирачко место.

За свако бирачко место одређује 
се: број бирачког места, назив бирачког 
места, адреса бирачког места и назив 
месне заједнице.

За бирачка места се, по правилу, 
одређују просторије у јавној својини 
града, а само изузетно и просторије у 
приватној својини.

Бирачко место не може да буде у 
објекту у власништву кандидата за члана 
савета месне заједнице или члана његове 
породице.

Приликом одређивања бирачког 
места, водиће се рачуна да бирачко место 
буде приступачно особама са инвалиди-
тетом.
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Члан 11.

Општинска управа дужна је да 
благовремено обезбеди да простор 
који је одређен као бирачко место буде 
уређен и отворен за гласање.

Просторија за гласање мора бити 
довољно пространа да омогући услове за 
несметан рад бирачке комисије, несме-
тано спровођење гласања и тајност гла-
сања постављањем одговарајућих пара-
вана и гласачке кутије.

На бирачком месту видно се 
истичу број бирачког места и назив месне 
заједнице, Изборна листа кандидата са 
именима свих кандидата за члана савета 
месне заједнице, Решење о одређивању 
бирачког места и Решење о именовању 
бирачке комисије.

Бирачка комисија обезбедиће 
посматрачима који располажу овла-
шћењем Изборне комисије да прате рад 
бирачке комисије у изборном дану и 
утврђивање резултата гласања.

IV САСТАВЉАЊЕ ИЗВОДА 
ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА 

Члан 12.

Општинска управа, као надлежни 
орган за ажурирање бирачког списка 
дужна је да одштампа и овери извод из 
бирачког списка за  месну заједницу 
Нештин  најкасније на дан 06. јула 2020. 
године до 24,00 часа.

Извод из бирачког списка оверава 
се тако што се на последњој страни сваке 
свеске извода из бирачког списка наводе 
подаци и то: број страна извода из бирач-
ког списка, број уписаних бирача, датум 
закључења, потпис овлашћеног лица и 
печат Општинске управе.

Општинска управа дужна је 
да достави изводе из бирачког списка 

Изборној комисији у року од 24 часа од 
часа његовог закључења.

Закључење извода из бирачког 
списка врши се решењем које садржи 
коначан број уписаних бирача.

V ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И 
ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА

Члан 13.

Обавештење бирачима о дану и 
времену одржавања избора, са бројем, 
називом и адресом бирачког места на 
коме бирач гласа, врши Општинска 
управа истицањем обавештења на оглас-
ној табли месне заједнице Нештин  и 
на другим местима погодним за обаве-
штење грађана месне заједнице.

Обавештење из става 1. овог члана 
врши се најкасније на дан 06. јула 2020. 
године.

VI  НЕПОСРЕДНО И 
ТАЈНО ГЛАСАЊЕ 

Члан 14.

Избори за савет месне заједнице 
Нештин спроводе се по правилима непо-
средног и тајног гласања, на основу опш-
тег и једнаког изборног права, на начин и 
по поступку утврђеном Одлуком о мес-
ним заједницама.

Сваки пословно способан грађа-
нин држављанин Републике Србије, са 
пребивалиштем на подручју месне зајед-
нице Нештин, односно који је уписан у 
извод из бирачког списка за месну зајед-
ницу Нештин  чији се савет бира, који је 
навршио 18 година живота,  има право да 
бира и да буде биран у савет месне зајед-
нице Нештин.
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VII  пријаве кандидата

Подносилац пријаве

Члан 15.

Сваки пословно способан грађа-
нин држављанин Републике Србије, са 
пребивалиштем на подручју месне зајед-
нице Нештин, односно који је уписан у 
извод из бирачког списка за месну зајед-
ницу чији се савет бира, који је навршио 
18 година живота,  има право да поднесе 
пријаву кандидата за члана савета месне 
заједнице.

Рок за подношење пријаве

Члан 16.

Кандидат за члана савета месне 
заједнице Нештин  подноси пријаву 
Изборној комисији најкасније на дан 26. 
јуна 2020. године, до 24,00 часа преко 
писарнице Општинске управе, односно 
преко месне канцеларије и других обје-
ката у којима Општинска управа органи-
зује послове писарнице за потребе под-
ношења пријава.

О организовању послова писар-
нице по  местима, односно објектима 
Општинска управа ће на погодан начин 
обавестити грађане.

Обрасци пријаве кандидата

Члан 17.

Кандидат за члана савета месне 
заједнице подноси на посебним обрас-
цима: 

1. име  презиме бирача, ЈМБГ, 
пребивалиште, адресу стано-
вања и потпис бирача да подр-
жава предлог кандидата;

2. име  презиме кандидата, ЈМБГ, 
занимање, пребивалиште, 
адреса становања и потпис 
кандидата;

Кандидат за члана месне заје-
дице Нештин, уз пријаву из става 1. овог 
члана, подноси и потврду о изборном 
праву и потврду о пребивалишту.

Посебне обрасце из става 1. тачке 
1) и 2) овог члана прописује Изборна 
комисија.

Пријава кандидата подноси се 
у два примерка Изборној комисији на 
начин из члана 16. овог Упутства при 
чему овлашћени радник писарнице на 
самој пријави обавезно ставља датум, 
час и минут пријема пријаве кандидата.

Изјаве бирача да подржавају кан-
дидата дају се на начин који је прописан 
за подношење пријаве кандидата.

Грађани који подржавају својом 
изјавом кандидата за члана савета месне 
заједнице Нештин морају имати изборно 
право и пребивалиште на подрују месне 
заједнице Нештин, односно морају бити 
уписани у извод из бирачког списка за 
месну заједницу Нештин  чији се савет 
бира.

Сваки грађанин може подржати 
само једног кандидата за члана савета 
месне заједнице Нештин чији се савет 
бира.

Недостаци у пријави кандидата

Члан 18.

Када Изборна комисија утврди 
да пријава кандидата није поднета бла-
говремено, донеће одлуку о одбацивању 
пријаве.

Када Изборна комисија утврди 
да пријава предлога кандидата садржи 
недостатке који онемогућују његово 
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проглашење, донеће, у року од 24 часа 
од пријема пријаве кандидата, закључак 
којим се подносиоцу пријаве налаже да, 
најкасније у року од 48 часова од часа 
пријема закључка отклони те недостатке. 
У закључку се подносиоцу пријаве ука-
зује на начин отклањања недостатака.

Када Изборна комисија утврди 
да пријава предлога кандидата сад-
ржи недостатке, односно ако утврди да 
недостаци нису отклоњени, или нису 
отклоњени у прописаном року, донеће 
у наредних 48 часова одлуку о одбијању 
проглашења предлога кандидата.

Проглашење кандидата

Члан 19.

Изборна комисија проглашава 
предлог кандидата одмах по пријему 
предлога, а најкасније у року од 24 часа 
од пријема предлога.

Одлуку о проглашењу предлога 
кандидата из става 1. овог члана Изборна 
комисија доставља кандидату без одла-
гања.

Кандидат може повући пријаву 
најкасније један дан пре утврђивања 
листе кандидат,а односно најкасније на 
дан 30. јуна 2020. године до 24,00 часа.

Кандидат за члана савета месне 
заједнице не може присуствовати раду 
органа за спровођење избора и утврђи-
вању резултата избора.

Изборне листе кандидата
Члан 20.

Изборна листа кандидата за избор 
чланова савета месне заједнице Нештин  
садржи све проглашене кандидате са 
именима, подацима о години рођења, 
занимању и пребивалишту.

Редослед кандидата на изборној 
листи кандидата утврђује се према редо-
следу њиховог проглашавања.

Изборна комисија утврђује 
изборне листе кандидата за чланове 
савета месне заједнице и објављује их 
у "Службеном листу општине Бачка 
Паланка”, најкасније на дан 01. јула  2020. 
године до 24,00 часа.

Изборна комисија је дужна да 
изборну листу кандидата за чланове 
савета месне заједнице Нештин  објави  на 
огласној табли месне заједнице, односно 
на другом погодном месту у месној зајед-
ници и на званичној интернет презента-
цији општине Бачка Паланка.

Обустављање поступка избора 

Члан 21.

У случају да се за изборе за чла-
нове савета месне заједнице Нештин  
пријави мање кандидата, односно буде 
проглашено мање кандидата од броја 
чланова савета месне заједнице који се 
бира, Изборна комисија доноси одлуку 
о обустављању поступка избора чланова 
за савет месне заједнице и о томе обаве-
штава Општинску управу и председника 
Скупштине општине Бачка Паланка.

У случају из става 1. овог члана 
Изборна комисија ће најкасније у року 
од 10 дана од дана доношења одлуке о 
обустављању поступка донети одлуку 
о понављању избора за чланове савета 
месне заједнице Нештин.

Ако се на поновљеним изборима за 
чланове савета месне заједнице Нештин  
пријави мање кандидата, односно буде 
проглашено мање кандидата од броја 
чланова савета месне заједнице која се 
бира, Изборна комисија доноси одлуку 
о обустављању поступка и о томе обаве-
штава Општинску управу и председника 
Скупштине општине.
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У случају из става 3. овог члана 
председник Скупштине општине ће рас-
писати изборе за савет месне заједнице 
Нештин  најкасније у року од 2 године од 
дана доношења одлуке о  обустављању 
поновљеног поступка избора.

До расписивања избора и консти-
туисања савета месне заједнице Нештин 
текуће и неодложне послове месне зајед-
нице обављаће повереник кога именује 
Скупштина општине.

VIII  ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ 
МАТЕРИЈАЛА бирачкој комисији 

ПРЕ ГЛАСАЊА

Обезбеђивање изборног материјала

Члан 22.

Изборни материјал за спровођење 
избора за чланове савета месне 
заједнице Нештин обезбеђује Изборна 
комисија и Општинска управа.

Предаја изборног материјала

Члан 23.

Изборна комисија предаје 
бирачкој комисији следећи изборни 
материјал:

1. Решење о одређивању бирач-
ког места,

2. Решење о именовању бирачке 
комисије,

3. Извод из бирачког списка за 
месну заједницу, 

4. Потребан број гласачких 
листића, који одговара броју 
бирача који су уписани на 
бирачком месту,

5. Контролни лист за проверу 
исправности гласачке кутије,

6. Образац Записника о раду 
бирачке комисије у три при-
мерка,

7. Образац Извештаја о присут-
ности чланова на бирачком 
месту,

8. Правила о раду бирачке коми-
сије,

9. Остали материјал потребан 
за гласање (гласачке кутије, 
паравани за гласање, прибор 
за писање, прибор за печаћење 
гласачких кутија, коверте за 
одлагање гласачких листића, 
вреће за изборни материјал и 
др.)

Члан 24.

Изборна комисија изборни мате-
ријал из члана 23. овог Упутства пре-
даје председнику бирачке комисије или 
његовом заменику, у седишту Општин-
ске управе, најкасније до 11. јула 2020. 
године до 24,00 часа.

О примопредаји изборног мате-
ријала пре гласања између Изборне 
комисије и бирачке комисије сачињава 
се Записник о примопредаји изборног 
материјала пре гласања за изборе за чла-
нове савета месне заједнице Нештин.

IX  СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Гласачки листић

Члан 25.

Избор чланова за савета месне 
заједнице Нештин  врши се тајним гла-
сањем на гласачком листићу.

Гласачки листић садржи:
1) назив месне заједнице чији се чланови 

савета бирају и датум избора;
2) редни број кандидата који је утврђен 
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према редоследу на изборној листи 
кандидата;

3) име, презиме, година рођења и 
занимање кандидата; 

4) напомену колико чланова савета се 
бира и да се гласа заокруживањем 
редног броја испред имена кандидата;

5) печат Скупштине општине.

Члан 26. 

Изборна листа кандидата са 
именима свих кандидата за члана 
савета месне заједнице Нештин  мора за 
време гласања бити видно истакнута на 
бирачком месту.

Члан 27. 

Гласање на бирачком месту

Бирач најпре саопштава бирач-
кој комисији своје лично име, а важећом 
личном картом, односно важећом пут-
ном исправом (пасошем) доказује свој 
идентитет.

Бирач не може гласати без подно-
шења доказа о свом идентитету.   

Бирачка комисија утврђује преци-
зан идентитет бирача преко јединственог 
матичног броја грађанина преко личне 
исправе и извода из бирачког списка.  

Бирач може гласати ако је уписан 
у извод из бирачког списка независно од 
места пребивалишта.

Бирач који није уписан у извод из 
бирачког списка не може гласати. 

Председник или члан бирачке 
комисије, пошто утврди идентитет 
бирача и чињеницу да је уписан у извод 
из бирачког списка објашњава му начин 
гласања.

Бирач потписује бирачки списак и 
преузима гласачки листић.

Бирач гласа за онолико кандидата 
колико се бира чланова савета месне 
заједнице.          

Гласа се заокруживањем редног 
броја испред имена кандидата.

Гласање уз помоћ другог лица и 
гласање ван бирачког места

Члан 28.

Бирач који није у могућности да 
на бирачком месту лично гласа (слепо, 
инвалидно или неписмено лице) има 
право да поведе лице које ће уместо 
њега, на начин које му оно одреди, испу-
нити листић, односно обавити гласање.

Бирач који није у могућности 
да дође на бирачко место (непокретно, 
тешко или слабо покретно лице) може, 
најкасније до 11 часова на дан гласања, 
обавестити бирачку комисију о томе да 
жели да гласа ван бирачког места.

Изабрани чланови бирачке коми-
сије које одреди бирачка комисија одлазе 
код таквог бирача и омогућавају му да 
гласа.

За спровођење гласања ван бирач-
ког места могу се ангажовати и заменици 
чланова бирачке комисије.

X  УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ 

МЕСТУ И ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ 
МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ 

КОМИСИЈИ НАКОН ГЛАСАЊА

Утврђивање резултата гласања на 
бирачком месту

Члан 29.

 По завршеном гласању бирачка 
комисија приступа утврђивању резул-
тата гласања на бирачком месту. 
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Члан 30.

О утврђеним резултатима гласања 
бирачка комисија сачињава записник о 
раду бирачке комисије месне заједнице 
Нештин  на спровођењу и утврђивању 
резултата гласања за избор чланова 
савета месне заједнице Нештин.

Члан 31.

Резултати гласања утврђују се 
одмах по затварању бирачких места, а 
записник о раду бирачке комисије се 
доставља Изборној комисији одмах, а 
најкасније до краја изборног дана (на дан 
12. јул 2020. године до 24,00 часа).

Бирачка комисија после заврше-
ног гласања и утврђивања резултата 
доставља Изборној комисији слeдећи 
изборни материјал: 

1. записник о раду бирачке коми-
сије са утврђеним резултатима 
гласања на бирачком месту и 
кандидатима који су изабрани 
за чланове савета месне зајед-
нице (записник из члана 30. 
овог Упутства);

2. извод из бирачког списка;
3. запечаћен коверат у којем је 

контролни лист за проверу 
исправности гласачке кутије;

4. запечаћен коверат у којем 
су неупотребљени гласачки 
листићи;

5. запечаћен коверат у којем су 
неважећи гласачки листићи;

6. запечаћен коверат у којем су 
важећи гласачки листићи;

7. запечаћен коверат у којем су 
потписане потврде о изборном 
праву за гласање ван бирачког 
места.

Преостали изборни материјал 
бирачка комисија доставља Општинској 
управи.

Записник о примопредаји изборног ма-
теријала после гласања

Члан 32.

О примопредаји изборног мате-
ријала после гласања саставља се запис-
ник који потписује представник Изборне 
комисије и председник, односно пред-
ставник бирачке комисије који је предао 
изборни материјал, као и представник 
Општинске управе за део изборног мате-
ријала који је обезбедила Општинска 
управа.

Право увида у записник о 
раду бирачке комисије

Члан 33.

Кандидат за члана савета месне 
заједнице  Нештин има право да од 
Изборне комисије затражи увид у запис-
ник о раду бирачке комисије и то у року 
од 12 часова од достављања записника 
Изборној комисији од стране бирачке 
комисије.

XI ОВЛАШЋЕНИ ПОСМАТРАЧИ

Јавност рада органа за 
спровођење избора

Члан 34.

Лица која прате рад органа за 
спровођење избора дужна су да посту-
пају у складу са правилима која пропи-
сује Изборна комисија.

Кад лица из става 1. oвог члана 
прекрше правила о одржавању реда на 
бирачком месту или на други начин 
ометају рад органа за спровођење избора, 
бирачка комисија може их удаљити и 
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податке о томе уноси у записник о раду 
бирачке комисије.

Посматрачи потврђених кандидата

Члан 35.

 Сваки потврђени кандидат за 
члана савета месне заједнице Нештин  
може Изборној комисији пријавити лице 
као посматрача за праћење рада бирачке 
комисије у изборном дану на обрасцу 
који прописује Изборна комисија.

 Пријава се подноси најкасније пет 
дана пре дана одржавања избора.

 Изборна комисија издаје посма-
трачу одговарајуће овлашћење за 
праћење рада бирачке комисије у избор-
ном дану.

 Трошкове праћења рада, односно 
трошкове посматрача сноси подносилац 
пријаве.

 Уколико је број овлашћених 
посматрача толики да омета и ремети 
рад бирачке комисије и спровођење гла-
сања, бирачка комисија може одлучити 
колико овлашћених посматрача може 
истовремено присуствовати на бирачком 
месту.

 Одредбе овог члана које се односе 
на праћење рада бирачке комисије односе 
се и на праћење рада Изборне комисије.

Домаћи и страни посматрачи

Члан 36.

Заинтересована регистрована 
удружења чији се циљеви остварују у 
области заштите људских и мањинских 
права, као и заинтересоване међуна-
родне и стране организације и удружења 
којa желе да прате рад органа за спро-
вођење избора, подносе пријаву Избор-
ној комисији најкасније 5 дана пре дана 

одржавања избора, на обрасцу који про-
писује Изборна комисија.

За праћење рада Изборне коми-
сије посматрачи могу да пријаве највише 
два посматрача.

За праћење рада појединих бирач-
ких комисија посматрачи  могу да при-
јаве највише једног посматрача.

XII  УТВРЂИВАЊЕ КОНАЧНИХ 
РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 

Утврђивање и објављивање

Члан 37.

По пријему изборног материјала 
са бирачког места Изборна комисија у 
року од 48 часова од затварања бирачког 
места  утврђује:

 - укупан број бирача уписаних у 
бирачки списак;

 - број бирача који су гласали на 
бирачким местима;

 - број бирача који су гласали ван 
бирачких места;

 - укупан број примљених гла-
сачких листића;

 - укупан број неважећих гласач-
ких листића;

 - укупан број важећих гласач-
ких  листића;

 - број гласова датих сваком кан-
дидату;

 - кандидате који су изабрани за 
члана савета месне заједнице 
Нештин,

 - укупан број неупотребљених 
гласачких листића.

 На основу утврђеног из става 
1. овог члана и по евентуалном приго-
варачком поступку Изборна комисија 
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доноси одлуку о коначним резултатима 
избора за месну заједницу Нештин  и 
саставља јединствен записник о резул-
татима избора и изабраним члановима 
савета зае месну заједницу Нештин.

Одлуке о каначним резултатима 
избора за месну заједницу Нештин  
објављују се у "Службеном листу опш-
тине Бачка Паланка”, на званичној 
интернет презентацији општине Бачка 
Паланка и на огласној табли месне зајед-
нице, односно на другом погодном месту 
у месној заједници Нештин.

Издавање уверења члановима савета

Члан 38.

Изабраном члану савета месне 
заједнице Нештин  Изборна комисија 
издаје уверење о избору.

XIII  ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА 

Обустављање поступка избора 

Члан 39.

У случају да се за изборе за чла-
нове савета месне заједнице Нештин  
пријави мање кандидата, односно буде 
проглашено мање кандидата од броја 
чланова савета месне заједнице Нештин 
који се бира, Изборна комисија доноси 
одлуку о обустављању поступка избора 
чланова за савет месне заједнице и о 
томе обавештава Општинску управу и 
председника Скупштине општине.

У случају из става 1. овог члана 
Изборна комисија ће најкасније у року 
од 10 дана од дана доношења одлуке о 
обустављању поступка донети одлуку 
о понављању избора за чланове савета 
месне заједнице Нештин.

Ако се на поновљеним изборима за 
чланове савета месне заједнице Нештин 
пријави мање кандидата, односно буде 
проглашено мање кандидата од броја 
чланова савета месне заједнице која се 
бира, Изборна комисија доноси одлуку 
о обустављању поступка и о томе обаве-
штава Општинску управу и председника 
Скупштине општине.

Случајеви и рокови 
понављања гласања за члана 

савета месне заједнице

Члан 40.

 Уколико два или више кандидата 
добију исти број гласова, а према броју 
добијених гласова треба да буду иза-
брани као последњи члан савета месне 
заједнице Нештин, понавља се гласање 
само за те  кандидате. 

 Кад се утврди да је број гласач-
ких листића у гласачкој кутији већи од 
броја бирача који су гласали или у гла-
сачкој кутији није нађен контролни лист, 
бирачка комисија се распушта и именује 
нова, а гласање на том бирачком месту 
понавља се.

Ако се гласање поништи на јед-
ном бирачком месту, гласање се понавља 
само на том бирачком месту.

 У случајевима из става 1. и 2. овог 
члана, гласање се понавља у року од 
седам дана од дана одржавања избора, на 
начин и по поступку утврђеним за спро-
вођење избора. 

Члан 41.

У случају понављања гласања, 
коначни резултати избора за чланове 
савета месне заједнице Нештину којој 
се гласање понавља утврђују се по завр-
шетку поновљеног гласања. 
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XIV  ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА

Члан 42.

 Сваки бирач и кандидат за члана 
савета месне Нештин заједнице има 
право на заштиту изборног права, по 
поступку утврђеном Одлуком о месним 
заједницама и овим Упутством.

Приговор Изборној комисији

Члан 43.

 Бирач и кандидат за члана савета 
месне заједнице, има право да поднесе 
приговор Изборној комисији због непра-
вилности у поступку кандидовања, спро-
вођења избора, утврђивања и објављи-
вања резултата избора.

 Приговор се подноси у року од 
24 часа од дана када је донета одлука, 
односно извршена радња или учињен 
пропуст.

Приговор се предаје преко писар-
нице Општинске управе. 

Рок за одлучивање по приговору

Члан 44.

 Изборна комисија донеће одлуку 
у року од 48 часова од пријема приговора 
и доставити је подносиоцу приговора.

 Ако Изборна комисија усвоји 
поднети приговор, поништиће одлуку 
или радњу, отклонити или наложити 
отклањање пропуста.

 Изборна комисија своју одлуку 
објављује на огласној табли месне зајед-
нице Нештин, просторији где су одр-
жани избори, а један примерак доставља 
подносиоцу приговора. 

Приговор против одлуке 
Изборне комисије

Члан 45.

 Против одлуке Изборне комисије, 
може се изјавити приговор Другостепе-
ној изборној комисији у року од 24 часа 
од достављања одлуке.

Приговор се предаје преко писар-
нице у Општинској управи. 

 Изборна комисија дужна је 
да Другостепеној изборној комисији 
достави одмах, а најкасније у року од 12 
часова све потребне податке и списе за 
одлучивање.

 Другостепена изборна комисија 
је дужна да донесе одлуку по приговору  
најкасније у року од 48 часова од дана 
пријема приговора са списима.

Одлука Другостепене 
изборне комисије

Члан 46.

Ако Другостепена изборна коми-
сија усвоји приговор, поништиће одлуку 
или радњу у поступку предлагања кан-
дидата, односно у поступку избора за 
члана савета месне заједнице или ће 
поништити избор члана савета месне 
заједнице.

Када нађе да оспорену одлуку 
треба поништити, ако природа ствари 
то дозвољава и ако утврђено чињенично 
стање пружа поуздан основ за то, Дру-
гостепена изборна комисија може својом 
одлуком мериторно решити изборни спор. 
Одлука Другостепене изборне комисије у 
свему замењује поништени акт.

 Ако је по приговору поништена 
радња у поступку избора или избор 
члана савета месне заједнице, Изборна 
комисија је дужна да одговарајућу 
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изборну радњу, односно, изборе понови 
у року од седам дана од дана утврђивања 
неправилности, на начин и по поступку 
утврђеним овом одлуком за спровођење 
избора.

 Поновне изборе расписује 
Изборна комисија.

 Поновни избори спроводе се 
по изборној  листи кандидата која је 
утврђена за изборе који су поништени, 
осим кад су избори поништени због 
неправилности у утврђивању изборне 
листе.

 У случају понављања избора 
коначни резултати избора за месну 
заједницу  у којој су избори поништени 
утврђују се по завршетку поновљеног 
гласања.

Рок се рачуна од дана доношења 
одлуке о поништавању избора.

XV СТАНДАРДИ  ЗА 
ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Употреба језика и писама

Члан 47.

Текст гласачког листића и 
осталог изборног материјала за 
спровођење избора штампа се на 
српском језику, ћириличким писмом.

Гласачки листићи

Члан 48.

Број гласачких листића који се 
штампају мора да буде једнак броју 
бирача који су уписани у извод из бирач-
ког списка  за месну заједницу Нештин.

Садржина гласачког листића 
утврђује се у складу са Одлуком о мес-
ним заједницама и овим Упутством.

Припрема за штампање 
гласачких листића

Члан 49.

Изборна комисија припрема, у 
складу са Одлуком о месним заједни-
цама, један гласачки листић који ове-
рава печатом за сваку месну заједицу. 
На основу тако припремљеног гласачког 
листића штампарија израђује на компју-
теру (слаже) текст гласачког листића, 
чију оригиналност утврђује и конста-
тује Изборна комисија и оверава печа-
том Скупштине општине (оригинални 
гласачки листић), после чега се текст у 
компјутеру поништава. 

На основу овереног узорка гласач-
ког листића, штампарија израђује гра-
фичке плоче.

Процес штампања започиње у 
присуству Изборне комисије.

Први одштампани гласачки 
листић који испуњава оптималне гра-
фичке стандарде Изборна комисија упо-
ређује са овереним узорком гласачког 
листића.

Пошто утврди да је одштампани 
примерак гласачког листића подударан 
са овереним узорком Изборна комисија 
одобрава штампање гласачких листића у 
утврђеном броју примерака.

Одмах по завршетку штампања 
Изборна комисија и штампарија уништа-
вају припрему за израду гласачког 
листића.

Надзор над штампањем и 
примопредајом гласачких листића

Члан 50.

Штампање гласачких листића 
надзире Изборна комисија.
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Штампању и примопредаји гла-
сачких листића могу присуствовати 
овлашћени посматрачи у складу са 
Одлуком о месним заједницама.

Контролни лист

Члан 51.

 Контролни лист се израђује и 
штампа у боји која видљиво одступа од 
боје гласачког листића.

Обрасци и записници

Члан 52.

 Штампање образаца, записника 
и друге документације прописане Одлу-
ком о месним заједницама и овим Упут-
ством, организује Изборна комисија у 
сарадњи са  Општинском управом.

Гласачка кутија

Члан 53.

Гласачка кутија се израђује, 
односно користи према стандардима 
прописаним за избор одборника Скупш-
тине општине.

XVI  СТАТИСТИЧКА 
ОБРАДА ПОДАТАКА

Члан 54.

Статистичку обраду података при 
спровођењу избора за чланове савета 
месних заједница обавља Општинска 
управа, на основу записника бирачких 
комисија и записника  Изборне комисије.

XVII СРЕДСТВА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 55.

Средства за спровођење избора 
обезбеђују се у буџету општине Бачка 
Паланка.

Средства за спровођење избора 
могу да се користе за:

1. набавку, штампање и пре-
вођење изборног материјала;

2. накнаде за рад члановима 
изборне комисије, другосте-
пене изборне комисије и бирач-
ких комисија;

3. накнаде за рад запослених 
у Општинској управи који 
су ангажовани на обављању 
послова спровођења избора,

4. набавку канцеларијског и оста-
лог потрошног материјала,

5. превозничке, ПТТ и друге 
услуге.

Налогодавци за располагање 
средствима су председник и секретар 
Изборне комисије и председник и секре-
тар другостепене изборне комисије.

XVIII  ЗАВРШНA ОДРЕДБA

Члан 56.

Ово Упутство ступа на снагу 
даном доношења, а објавиће се у "Служ-
беном листу општине Бачка Паланка”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Изборна комисија за спровођење избора
за чланове савета месних заједница
Број: II-013-4/2020-4
Дана: 18 јуна 2020. године
Бачка Паланка

Председник
 Изборне комисије, 

Никола Лалић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 26. став 1. тачка 5. Одлуке о месним заједницама на територији 
општине Бачка Паланка ("Службени лист општине Бачка Паланка”, бр. 21/2019),а у вези 
са Одлуком председника Скупштине општине Бачка Паланка о расписивању избора за 
чланове савета месне заједнице Нештин на мандатни период 2020-2024 бр. II-013-5/2020 
од 15. јуна 2020. године, Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета мес-
них заједница, на својој 4. седници одржаној 19. јуна 2020. године , доноси

Р О К О В Н И К
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НЕШТИН,

РАСПИСАНИХ ЗА 12. ЈУЛ 2020. ГОДИНЕ 

 Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 
савета месне заједнице Нештин утврђени су:

 - Одлуком о расписивању избора за чланове савета месне заједнице Нештин на 
мандатни период 2020-2024 године, бр. II-013-5/2020 од 15. јуна 2020. године,

 - Одлуком о месним заједницама на територији општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист општине Бачка Паланка ”, бр. 21/2019),

 - Упутством за спровођење избора за чланове савета месне заједнице Нештин 
бр.II-013-4/2020-3 од 18. јуна 2020. године (у даљем тексту: Упутство).

 

 Према наведеним прописима, рокови су следећи:

Редни број Р а д њ е Р о к о в и

I Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи

1. Расписивање избора
(Одлука о расписивању избора)   15. јуна 2020. године

2. Почетак тока рокова за вршење изборних радњи 
(Одлука о о расписивању избора) од 16. јуна 2020. године

3.
Прописивање образаца и правила за спровођење 
изборних радњи                   
(члан 26, 29 и 37. Одлуке о месним заједницама 

до 20. јуна  2020.године
у 24,00 часа

II  Бирачке комисије месних заједница

4.

Предлагање кандидата за чланове бирачке комисије 
месне заједнице                              
(члан 28. Одлуке о месним заједницама и члан 5.
Упутства)

до 19. јуна 2020. године
до 24,00 часа

5. Именовање бирачке комисије месне заједнице         
(члан 27. Одлуке о месним заједницама)                        

до 01. јула 2020. године
до 24,00 часа
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III Бирачка места

6. Одређивање бирачког места
(члан 42. Одлуке о месним заједницама)                     

до 21. јуна 2020. године
дo 24,00 часа

IV Кандидовање

7. Подношење пријава
(члан 35. Одлуке о месним заједницама)

до  26. јуна 2020. године
до 24,00 часа                  

8. Утврђивање и објављивање изборне листе кандидата
(члан 41. Одлуке о месним заједницама)  

до  01. јула 2020. године         
до 24,00 часа

V Бирачки спискови

9. Израда, овера  и закључење извода  из  бирачког списка 
(члан 45 Одлуке о месним заједницама)

до 06. јула 2020. године
до 24,00 часа                  

VI Спровођење избора

10. Предаја изборног материјала бирачкој комисији месне 
заједнице ( чл. 48. Одлуке о месним заједницама)

најкасније до 11. јула 2020. 
године до 24,00 часа

11. Отварање бирачког места и гласање                           
(члан 23. Одлуке о месним заједницама)                       0 07,00 до 20,00 часова

VII Утврђивање резултата гласања

12.

Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 
достављање изборног материјала Изборној комисији
(члан 50. Одлуке о месним заједницама и 
члан 31. Упутства)

Одмах по затварању бирачког 
места, а најкасније 
12. јула 2020. године
до 24,00 часа

14.
Утврђивање коначних резултата избора
(члан 50. Одлуке о месним заједницама и 
члан 37. Упутства)                                              

у року од 48 часова од 
затварања бирачких места, 
односно одмах по окончању 
приговарачких поступака

VIII Заштита изборног права

15.
Подношење приговора Изборној комисији
(члан 56. Одлуке о месним заједницама
и члан 43. Упутства)

у року од 24 часа од када 
је донета одлука, односно 
извршена радња или учињен 
пропуст

16.
Доношење одлуке по приговору  
(члан 57. Одлуке о месним заједницама                          
и члан 44. Упутства)

у року од 48 часова од часа 
пријема приговора

17.

Подношење приговора Другостепеној изборној комисији 
на одлуку о приговору Изборнe комисије 
(члан 58. Одлуке о месним заједницама
и члан 45. Упутства)

у року од 24 часа од дана 
достављања одлуке

18.

Доношење одлуке Другостепене изборне комисије по 
приговору
(члан 58. Одлуке о месним заједницама
и члан 45. Упутства)

у року од 48 часова од                
дана пријема приговора са 
списима

IX Објављивање роковника

19. Овај Роковник ће се објавити у "Службеном листу 
општине Бачка Паланка ” . до 24. јуна 2020. године
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Изборна комисија за спровођење избора
за чланове савета месних заједница
Број: II-013-4/2020-4-1
Дана: 19. јуна 2020. године
Бачка Паланка                               

Председник 
Изборне комисије, 

Никола Лалић, дипл. правник, с.р.
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 На основу члана 26. Одлуке о 
месним заједницама на територији опш-
тине Бачка Паланка  ("Службени лист 
општине Бачка Паланка", бр. 21/2019), а 
у вези са Одлуком председника Скупш-
тине општине Бачка Паланка о распи-
сивању избора за чланове савета месне 
заједнице Нештин на територији опш-
тине Бачка Паланка бр. II-013-5/2020, 
Изборна комисијa за спровођење избора 
за чланове савета месних заједница на 
подручју општине Бачка Паланка, на 
својој 5. седници одржаној дана 19. јуна 
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ  
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКОГ 
МЕСТА   НА ТЕРИТОРИЈИ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
"НЕШТИН"

Члан 1.

Овим  Решењем утврђују се 
бирачко место на територији Месне 
заједнице "Нештин" у Нештину и то:

Редни број  бирачког места: 24

Назив бирачког места: Месна 
заједница "Нештин"

Адредса бирачког места: Нештин, 
улица Коче Поповића број 2

Подручје које обухвата бирачко 
место:

Белило (цела) Браце Јакшић (цела), 
Црквеношколска (цела), Дунавска (цела), 
Дунавска обала (цела), Фрушкогорска 
(цела), Карађорђева (цела), Коче Поповћ 
(цела), Радничка (цела), Синкерек (цела), 
Сремска (цела), Сутјеска (цела).

Члан 2.

 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у "Службе-
ном  листу  Општине  Бачка Паланка".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Изборна комисија за спровођење избора
за чланове савета месних заједница
Број: II-031-4/2020-5-1
Дана: 19. јуна 2020. године
Бачка Паланка                               

Председник
 Изборне комисије, 

Никола Лалић, дипл. правник, с.р. 
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МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
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80640-29, Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs 
Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" Бачка Паланка 021/6043-618.
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