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

176

На основу члана 64. тачка 9. и 
члана 138. став 1. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019), члана 62. 
став 1. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 24/2019), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка на својој 42. седници, одр-
жаној дана 21. маја 2021. године, донело 
је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на 

Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији 

радних места у Установи за спорт и 
рекреацију „Тиквара“  

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Установи за спорт 
и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка, 
који је донео директор ове установе дана 
12. маја 2021. године, под бројем 274/021.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-5/2021
Дана: 21. маја 2021. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа

Бранислав Шушница, с.р.

177

На основу члана 64. и члана 138. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 67. став 3. 
Одлуке о месним заједницама на тери-
торији Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 21/2019) и члана 62. став 1. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 42. седници одржаној дана  21. маја 
2021. године, донело је 
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на 

Одлуку Савета месне заједнице 
„Товаришево“ у Товаришеву 

o пријему у радни однос и 
финансирању једног запосленог из 

средстава буџета Општине  
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку 
Савета Месне заједнице „Товаришево“ у 
Товаришеву број 10-2021 од  26. априла 
2021. године о пријему у радни однос и 
финансирању једног запосленог из сред-
става буџета Општине Бачка Паланка, 
на период од две године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-52/2021
Дана:  21. маја  2021. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

178

На основу члана 27. став 10. 
Закона о јавној својини („Службени гла-
сник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 

95/2018 и 153/2020), члана 17. Одлуке о 
прибављању и располагању стварима у 
јавној својини Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 10/2014 и 21/2014), члана 60. 
став 1. тачка 9. и члана 138. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка («Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка», бр. 
9/2019), поступајући по предлогу Коми-
сије за спровођење поступка отуђења 
моторног возила у јавној својини 
Општине Бачка Паланка од 11.05.2021. 
године, пословни број I-404-8/2020-79, 
Председник општине дана 13.05.2021. 
године, доноси

РЕШЕЊЕ
о отуђењу путничког моторног 

возила, аутомобила марке 
DAIMLER CHRYSLER, модел 

240C- нерегистрован, непосредном 
погодбом из јавне својине 

Општине Бачка Паланка у трећем 
поновљеном поступку

I

Путничко моторно возило, аутомо-
бил марке DAIMLER CHRYSLER, модел 
240C- нерегистрован, ОТУЂИЋЕ СЕ 
непосредном погодбом из јавне својине 
Општине Бачка Паланка у трећем поно-
вљеном поступку, по купопродајној цени 
не мањој од 60% почетне процењене 
вредности аутомобила.  

II

Трећи поновљени поступак 
отуђења непосредном погодбом возила 
из става I изреке овог Решења спро-
вешће Комисија за спровођење пос-
тупка отуђења  моторних возила у јавној 
својини Општине Бачка Паланка.
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III

 Решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-404-9/2020
Дана:13.05.2021. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

179

На основу члана 60. став 1. тачка 
20. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019), 
и Препоруке Општинског штаба за ван-
редне ситуације Општине Бачка Паланка 
број I-217-1/2021-18 од 22.04.2021. године, 
Председник Општине Бачка Паланка 
дана 13.05.2021. године доноси 

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за исплату 

једнократне новчане помоћи 
туристичким агенцијама са 

седиштем на територији Општине 
Бачка Паланка, због потешкоћа 

у пословању проузрокованих 
епидемијом болести COVID-19 

I

Образује се Комисија за исплату 
једнократне новчане помоћи туристич-
ким агенцијама са седиштем на тери-

торији Општине Бачка Паланка, због 
потешкоћа у пословању проузрокованих 
епидемијом болести COVID-19  (у даљем 
тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - Зоран Баћина, за председника 
Комисије,

 - Маја Пилиповић, за члана, и 

 - Марија Кутањац, за члана.

III

Задатак Комисије је да прегледа 
приспеле пријаве, да их евидентира, 
обради и уколико су испуњени услови 
упути предлог Председнику општине за 
исплату новчаних средстава.

IV

Комисија за свој рад одговара 
Председнику Општине Бачка Паланка.

V

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

VI

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРЕДСЕДНИК 
Број: I-020-4/2021-12
Дана: 13.05.2021. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р. 

180

На основу члана 60. став 1. 
тачка 20. и члана 138. став 1.  Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), члана 20. Закона о рачуновод-
ству („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019 и 
44/2021 - др. закон), члана 18. Уредбе о 
буџетском рачуноводству („Сл. гласник 
РС“, бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020), а 
у вези са Решењем о прибављању цело-
купне имовине стечајног дужника „Мер-
кур“ АД у јавну својину Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 21/2014), Пред-
седник Општине Бачка Паланка,  дана 
24.05.2021. године доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за ванредни 

попис имовине Општине  
Бачка Паланка

Члан 1.

Образује се Комисија за спро-
вођење ванредног пописа непокретне 
и покретне имовине Општине Бачка 
Паланка, која је прибављена Решењем 
о прибављању целокупне имовине сте-
чајног дужника „Меркур“ АД  у јавну 

својину Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка», 
број 21/2014), које је донела Скупштина 
Општине Бачка Паланка на седници 
одржаној 28. јула 2014. године, (у даљем 
тексту: Комисија).

Члан 2. 

У Комисију се именују:

1. Никола Лалић, запредседника-
Комисије

2. Дејан Рајшп, за члана Комисије

3. Младен Лучић, за члана Ко-
мисје

4. Ана Срдић, за члана Комисије

5. Тамара Карпов, за члана Коми-
сије

Члан 3. 

Задатак Комисије је да изврши 
попис непокретне и покретне имовине 
прибављене Решењем о прибављању 
целокупне имовине стечајног дужника 
„Меркур“ АД  у јавну својину Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 21/2014).

Члан 4. 

Комисија ће попис обавити у вре-
мену од 01. јуна до 15. јуна 2021. године.

По завршеном попису Комисија ће 
сачинити извештај о извршеном попису 
којим ће се дати подаци о броју, врсти и 
спецификацији предмета пописа.

Члан 5. 

Мандат Комисије траје до окон-
чања пописа и предаје извештаја Пред-
седнику општине.
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Члан 6. 

Чланови комисије имају право на накнаду за свој рад у складу са Одлуком о нак-
надама и наградама за рад одборника Скупштине општине,  чланова општинског већа и 
чланова радних тела органа Општине („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 
4/2021).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2021-13 
Дана: 24.05.2021. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

181

На основу члана 50. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 21/2019), а у вези са чланом 
37. Упутства за спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Братство бр. II-013-
8/2021-1  од дана 26.04.2021. године и члана 7. став 1. Пословника Изборне комисије за 
спровођење избора за чланове Савета месних заједница („Службени лист општине Бачка 
Паланка“, бр. 9/2020), сходно Одлуци председника Скупштине општине Бачка Паланка 
о расписивању избора за чланове савета месне заједнице Стари град, Братство, Дунав, 
Центар, Нова Гајдобра, Челарево, Параге, Товаришево, Обровац и Младеново („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 10/2021) од дана 23.04.2021. године, Комисија за 
спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној 25. маја 
2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШЕЊУ  КОНАЧНИХ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА CABETA MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ БРАТСТВО

на изборима одржаним дана 23. маја 2021. године

I

По пријему изборног материјала са територије Месне заједнице „Братство“, Коми-
сија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница је утврдила резултате 
избора за шест бирачких места и то:



418 страна - Броj 15/2021        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       25. мaj 2021. године

 За бирачко место бр. 1

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1099

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 279

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1100

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 278

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 1

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 821

За бирачко место бр. 2

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1257

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 333

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1257

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 324

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 9

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 924

За бирачко место бр. 3

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1358

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 219

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 1

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1358

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 214

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 5

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1138

За бирачко место бр. 4

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1413

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 236

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 1

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1413

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 231

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 5
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 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1177

За бирачко место бр. 5

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1615

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 202

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1616

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 195

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 7

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1414

За бирачко место бр. 6

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 800

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 119

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 1

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 800

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 117

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 2

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 681

II

Кандидати који су изабрани за чланове Савета месне заједнице Братство, према 
редоследу највеhег броја добијених гласова,  укупно са бирачких места бр. 1, 2, 3, 4, 5 и 
6 су:

Ред.
  бр. Име и презиме кандидата Број добијених 

гласова

1. Дарио Мудринић
poђeн 1996. године,  пољопривредник 288

2. Симо Болтић
poђeн 1994. године,  спортиста, дипл. проф. спорта и физичке културе 258

3. Мирослав Родић
poђeн 1968. године, дипломирани економиста 203

4. Марко Кнежевић
poђeн 1988. године, економиста 196

5. Биљана Авакумовић
poђeна 1970. године,  управник пијаце 170
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6. Предраг Драгичевић
poђeн 1969. године,  грађевински радник 163

7. Миланко Ћировић
рођен 1970. године, технолог 157

8. Бранка Ћулибрк 
рођена 1958. године, правник 157

9. Зоран Савић
рођен 1988. године, спортиста 121

10. Драгана Бановић,
рођена 1970. године, професор 117

11. Бранко Кнежевић, 
рођен 1980. године, менаџер хотелијерства 109

III

Изабраним кандидатима ће на основу овог Решења бити издато Уверење о избору 
за члана Савета месне заједнице Братство.

IV

Против овог Решења може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
опщтине Бачка Паланка у року од 24 сата од дана доношења.

V

Ово Решење ћe се објавити у Службеном листу општине Бачка Паланка, на оглас-
ној табли Месне заједнице Братство и интернет презентацији општине Бачка Паланка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА CПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ CABETA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У Бачкој Паланци, 25. мај 2021. године, у 15:00 часова
 број: II-013-8/2021-7

Председник Изборне комисије
Никола Лалић дипл.правник, с.р. 

182

На основу члана 50. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 21/2019), а у вези са чла-
ном 37. Упутства за спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Дунав бр. 
II-013-9/2021-1  од дана 26.04.2021. године и члана 7. став 1. Пословника Изборне комисије 
општине Бачка Паланка о спровођењу избора за чланове Савета месних заједница („Служ-
бени лист општине Бачка Паланка“, бр. 9/2020), сходно Одлуци председника Скупштине 
општине Бачка Паланка о расписивању избора за чланове савета месне заједнице Стари 
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град, Братство, Дунав, Центар, Нова Гајдобра, Челарево, Параге, Товаришево, Обровац 
и Младеново („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 10/2021) од дана 23.04.2021. 
године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних, на седници одржаној 
25. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШЕЊУ  КОНАЧНИХ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА CABETA MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ ДУНАВ

на изборима одржаним дана 23. маја 2021. године

I

По пријему изборног материјала са територије Месне заједнице „Дунав“, Коми-
сија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница је утврдила резултате 
избора за три бирачка места и то:

 За бирачко место бр. 7

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1459

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 126

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1460

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 124

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 2

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1334

За бирачко место бр. 8

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1181

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 157

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1182

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 150

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 7

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1025

За бирачко место бр. 9

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1294
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 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 169

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1295

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 160

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 9

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1126

II

Кандидати који су изабрани за чланове Савета месне заједнице Дунав, према редо-
следу највеhег броја добијених гласова,  укупно са бирачких места бр. 7, 8 и 9 су:

Ред.
бр. Име и презиме кандидата Број добијених 

гласова

1. Дуња Илић
poђeна 1987. године, дипл. правник 103

2. Драган Рашовић
poђeн 1967. године, војни пензионер 102

3. Владимир Перак
рођен 1970, дипл. ецц 102

4. Ема Данилов
poђeна 1962. године, инжењер информатике 96

5. Драгана Краснић
poђeна 1976. године,  спремачица 95

6. Душан Максић
poђeн 1976. године, обезбеђење 82

7.  Јелена Вејин
рођена 1982. године, трговац 82

8. Дарко Божовић 
рођен 1969. године, мастер туризма 77

9. Аркадије Балиновић
рођен 1963. године, проф. возач 70

10. Жељана Карановић,
рођена 1970. године, мастер учитељ 63

11. Споменка Роквић, 
рођена 1963. године, дипл. инж. пољопривреде 58

III

Изабраним кандидатима ће па основу овог Решења бити издато Уверење о избору 
за члана Савета месне заједнице Дунав.
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IV

Против овог Решења може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
опщтине Бачка Паланка у року од 24 сата од дана доношења.

V

Ово Решење ћe се објавити у Службеном листу општине Бачка Паланка, на оглас-
ној табли Месне заједнице Дунав и интернет презентацији општине Бачка Паланка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА CПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ CABETA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У Бачкој Паланци, 25. мај 2021. године, у 15:00 часова
број: II-013-9/2021-7

Председник Изборне комисије
Никола Лалић дипл.правник, с.р.

183

 На основу члана 50. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 21/2019), а у вези са чла-
ном 37. Упутства за спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Центар бр. 
II-013-10/2021-1  од дана 26.04.2021. године и члана 7. став 1. Пословника Изборне коми-
сије општине Бачка Паланка о спровођењу избора за чланове Савета месних заједница 
(„Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 9/2020), сходно Одлуци председника 
Скупштине општине Бачка Паланка о расписивању избора за чланове савета месне 
заједнице Стари град, Братство, Дунав, Центар, Нова Гајдобра, Челарево, Параге, Това-
ришево, Обровац и Младеново („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 10/2021) 
од дана 23.04.2021. године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних 
заједница, на седници одржаној 25. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШЕЊУ  КОНАЧНИХ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА CABETA MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ ЦЕНТАР

на изборима одржаним дана 23. маја 2021. године

I

По пријему изборног материјала са територије Месне заједнице „Центар“, Коми-
сија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница је утврдила резултате 
избора за пет бирачка места и то:
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 За бирачко место бр. 10

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1361

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 154

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1362

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 147

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 7

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1208

За бирачко место бр. 11

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1130

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 173

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 1

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1130

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 170

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 3

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 957

За бирачко место бр. 12

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1261

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 213

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 5

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1262

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 208

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 5

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1049

За бирачко место бр. 13

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1260

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 138

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 1

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1261

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 135

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 3

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1123
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За бирачко место бр. 14

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1034

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 97

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1035

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 97

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 0

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 938

II

Кандидати који су изабрани за чланове Савета месне заједнице Центар, према 
редоследу највеhег броја добијених гласова,  укупно са бирачких места бр. 10, 11, 12, 13 
и 14 су:

Ред.
  бр. Име и презиме кандидата Број добијених 

гласова

1. Драгана Врањеш
poђeна 1980. године,  дипл. правник 167

2. Душан Грубор
poђeн 1951. године,  пензионер 164

3. Предраг Вулетић 
poђeн 1977. године, дипломирани менаџер 130

4. Драган Митровић 
poђeн 1970. године, економиста 120

5. Мико Јовановић
poђeн 1960. године,  економиста 116

6. Јасмина Томић
poђeна 1991. године,  правник 116

7.  Јелена Галић
рођена 1983. године, дипл. инг. менаџмента-мастер 110

8. Мирослав Ивановић
рођен 1974. године, пензионер 109

9. Немања Милић
рођен 1980. године, машински техничар 103

10. Звездана Петровић,
рођена 1981. године, доктор медицине 89

11. Борис Смиљанић
рођен 1990. године, банкар 65
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III

Изабраним кандидатима ће па основу овог Решења бити издато Уверење о избору 
за члана Савета месне заједнице Центар.

IV

Против овог Решења може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
опщтине Бачка Паланка у року од 24 сата од дана доношења.

V

Ово Решење ћe се објавити у Службеном листу општине Бачка Паланка, на оглас-
ној табли Месне заједнице Центар и интернет презентацији општине Бачка Паланка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА CПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ CABETA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У Бачкој Паланци, 25. мај 2021. године, у 15:00 часова
број: II-013-10/2021-7

Председник Изборне комисије
Никола Лалић дипл.правник, с.р. 

184

 На основу члана 50. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 21/2019), а у вези са чла-
ном 37. Упутства за спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Стари град бр. 
II-013-7/2021-1  од дана 26.04.2021. године и члана 7. став 1. Пословника Изборне комисије 
општине Бачка Паланка о спровођењу избора за чланове Савета месних заједница („Служ-
бени лист општине Бачка Паланка“, бр. 9/2020), сходно Одлуци председника Скупштине 
општине Бачка Паланка о расписивању избора за чланове савета месне заједнице Стари 
град, Братство, Дунав, Центар, Нова Гајдобра, Челарево, Параге, Товаришево, Обровац 
и Младеново („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 10/2021) од дана 23.04.2021. 
године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници 
одржаној 25. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШЕЊУ  КОНАЧНИХ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА CABETA MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ СТАРИ ГРАД

на изборима одржаним дана 23. маја 2021. године
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I

По пријему изборног материјала са територије Месне заједнице „Стари град“, 
Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница је утврдила резул-
тате избора за пет бирачка места и то:

За бирачко место бр. 15

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1399

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 223

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 8

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1400

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 221

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 1

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1177

За бирачко место бр. 16

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1049

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 161

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1056

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 155

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 6

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 895

За бирачко место бр. 17

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1432

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 225

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 6

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1433

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 223

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 2

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1208

За бирачко место бр. 18

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 918

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 127
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 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 919

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 119

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 8

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 792

За бирачко место бр. 19

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1260

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 209

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 2

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1295

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 202

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 7

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1086

II

Кандидати који су изабрани за чланове Савета месне заједнице Стари град, према 
редоследу највеhег броја добијених гласова,  укупно са бирачких места бр. 15, 16, 17, 18 
и 19 су:

Ред.
  бр. Име и презиме кандидата Број добијених 

гласова

1. Урош Живић
poђeн 1987. године, мастер биолог 182

2. Зоран Баћина, 
рођен 1958. године, дипломирани економиста 172

3. Бранислава Чавић
poђeна 1975. године,  дипломирани педагог 158

4. Милан Бајић 
poђeн 1956. године, др. мед-спец. пнеумофтизиолог 143

5. Драгица Кривокућа
poђeна 1963. године,  м.с. васпитачица 142

6. Стево Илић
poђeн 1963. године,  ткачки мајстор 131

7.  Светлана Ђуретић
рођена 1970. године, мастер менаџер 130

8. Велимир Радованов
рођен 1984. године, дипл. менаџер 111

9. Загорка Сузић
рођена 1952. године, пензионер 86
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10. Тихомир Кузман
рођен 1959. године, угоститељ 81

11 Владимир Косовац
рођен 1975. године, дипл. менаџер 80

III

Изабраним кандидатима ће па основу овог Решења бити издато Уверење о избору 
за члана Савета месне заједнице Стари град.

IV

Против овог Решења може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
опщтине Бачка Паланка у року од 24 сата од дана доношења.

V

Ово Решење ћe се објавити у Службеном листу општине Бачка Паланка, на оглас-
ној табли Месне заједнице Стари град и интернет презентацији општине Бачка Паланка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА CПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ CABETA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У Бачкој Паланци, 25. мај 2021. године, у 15:00 часова
број: II-013-7/2021-7

Председник Изборне комисије
Никола Лалић дипл.правник, с.р. 

185
 На основу члана 50. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општи-
не Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 21/19), а у вези 
са чланом 37. Упутства за спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице 
Челарево бр. II-013-15/2021-1 од дана 26.04.2021. године и члана 7. став 1. Послов-
ника Изборне комисије општине Бачка Паланка о спровођењу избора за чланове 
Савета месних заједница („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 09/2020), 
сходно Одлуци председника Скупштине општине Бачка Паланка о расписивању 
избора за чланове савета месне заједнице Стари град, Братство, Дунав, Центар, 
Нова Гајдобра, Челарево, Параге, Товаришево, Обровац и Младеново („Службени 
лист општине Бачка Паланка“, бр. 10/2021) од дана 23.04.2021. године, Комисија 
за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 
Бачка Паланка, на седници одржаној 25. маја 2021. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШЕЊУ  КОНАЧНИХ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА CABETA MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕЛАРЕВО

на изборима одржаним дана 23. маја 2021. године

I

По пријему изборног материјала са територије Месне заједнице Челарево, Коми-
сија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 
Бачка Паланка  је утврдила резултате избора за четири бирачка места и то:

За бирачко место бр. 20
 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1065
 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 266
 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 2
 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1065
 - укупан број важећих гласачких листиhа:  261
 - укупан број неважеhих гласачких листића: 5
 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 799

За бирачко место бр. 21
 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 905
 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 146
 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0
 - укупан број примљених гласачких листиhа: 905
 - укупан број важећих гласачких листиhа: 142
 - укупан број неважеhих гласачких листића: 4
 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 759

За бирачко место бр. 22
 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 829

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 151

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 4

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 829

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 145

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 6

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 678
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За бирачко место бр. 23

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1201

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 268

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 3

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1201

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 260

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 8

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 932

II

Кандидати који су изабрани за чланове Савета месне заједнице Челарево, према 
редоследу највеhег броја добијених гласова,  укупно са четири бирачка места бр. 20, 21, 
22 и бр. 23  су:

Ред.
  бр. Име и презиме кандидата Број добијених 

гласова

1 Горан Ступар, рођен 1961. године, доктор медицине 467

2 Саша Стојковић Столе, рођен 1969. године, приватни предузетник 411

3 Власта Сњида, рођена 1959. године, пензионер 395

4 Небојша Марјановић, рођен 1974. године, машински техничар 367

5 Мирослав Павловић, рођен 1976. године, дипл.  економиста 359

6 Мирослав Кукољ, рођен 1963. године, угоститељ 355

7 Весна Војводић Сантрач, рођена 1987. године, дипл. проф. срп. јез. и 
књижевности 354

8 Драган Миљевић, рођен 1979. године, службеник за вођење матичне  
евиденције 346

9 Николина Чубрило, рођен 1991. године, дипл. правник 327

10 Горан Станисављевић, рођен 1995. године, аутоелектричар 318

11 Андријана Кнежевић, рођен 1979. године, инж. информатике 308

III

Изабраним кандидатима ће па основу овог Решења бити издато Уверење о избору 
за члана Савета месне заједнице Челарево.
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IV

Против овог Решења може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
опщтине Бачка Паланка у року од 24 сата од дана доношења.

V

Ово Решење ћe се објавити у Службеном листу општине Бачка Паланка, на оглас-
ној табли Месне заједнице Челарево и интернет презентацији општине Бачка Паланка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА CПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ CABETA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У Бачкој Паланци, 25. мај 2021. године, у 15:00 часова
број:II-013-15/2021-10

Председник Изборне комисије
Никола Лалић дипл.правник, с.р. 

186

На основу члана 50. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 21/2019), а у вези са чланом 
37. Упутства за спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Нова Гајдобра бр. 
II-013-13/2021-1  од дана 26.04.2021. године и члана 7. став 1. Пословника Изборне коми-
сије општине Бачка Паланка о спровођењу избора за чланове Савета месних заједница 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 9/2020), сходно Одлуци председника 
Скупштине општине Бачка Паланка о расписивању избора за чланове савета месне 
заједнице Стари град, Братство, Дунав, Центар, Нова Гајдобра, Челарево, Параге, Това-
ришево, Обровац и Младеново („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 10/2021) 
од дана 23.04.2021. године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних 
заједница, на седници одржаној 25. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШЕЊУ  КОНАЧНИХ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА CABETA MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ НОВА ГАЈДОБРА

на изборима одржаним дана 23. маја 2021. године

I

По пријему изборног материјала са територије Месне заједнице Нова Гајдобра, 
Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница је утврдила резул-
тате избора за једно бирачко место и то:
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 За бирачко место бр. 26

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1014

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 358

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 4

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1015

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 349

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 9

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 656

II

Кандидати који су изабрани за чланове Савета месне заједнице Нова Гајдобра, 
према редоследу највеhег броја добијених гласова,  на бирачком месту бр. 26  су:

Ред.
  бр. Име и презиме кандидата Број добијених 

гласова

1. Младен Лучић, рођен 1981. године, радник 263

2. Славка Ћук, рођена 1960. године, медицинска сестра 234

3. Јован Гркавац, рођен 1984. године, предузетник 220

4. Дејан Лучић, рођен 1976. године, електротехничар 218

5. Страхиња Бошковић, рођен 1986. године, приватник 188

6. Маја Солдо, рођена 1996. године, радник 126

7. Милица Поповић, рођена 1990. године, радник 118

III

Изабраним кандидатима ће на основу овог Решења бити издато Уверење о избору 
за члана Савета месне заједнице Нова Гајдобра.

IV

Против овог Решења може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
опщтине Бачка Паланка у року од 24 сата од дана доношења.

V

Ово Решење ћe се објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, на 
огласној табли Месне заједнице Нова Гајдобра и интернет презентацији општине Бачка 
Паланка.
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ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА CПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ CABETA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У Бачкој Паланци, 25. мај 2021. године, у 15:00 часова
број:II-013-13/2021-7

Председник Изборне комисије
Никола Лалић дипл.правник, с.р. 

187

 На основу члана 50. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 21/19), а у вези са чла-
ном 37. Упутства за спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Силбаш бр. 
II-013-12/2020-1 од дана 26.04.2021. године и члана 7. став 1. Пословника Изборне коми-
сије општине Бачка Паланка о спровођењу избора за чланове Савета месних заједница 
(„Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 09/2020), сходно Одлуци председника 
Скупштине општине Бачка Паланка о расписивању избора за чланове савета месне 
заједнице Пивнице, Силбаш и Деспотово („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 
26/2020) од дана 04.11.2020. године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета 
месних заједница на подручју општине Бачка Паланка, на седници одржаној 25. маја 
2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШЕЊУ  КОНАЧНИХ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА CABETA MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ СИЛБАШ

на изборима одржаним дана 23. маја 2021. године

I

По пријему изборног материјала са територије Месне заједнице Силбаш, Коми-
сија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 
Бачка Паланка  је утврдила резултате избора за два бирачка места и то:

 За бирачко место бр. 29

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 903

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 201

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 4

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 903

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 201

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 0

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 702
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За бирачко место бр. 30

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1045

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 283

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 3

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1046

 - укупан број важећих гласачких листиhа:  272

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 11

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 763

II

Кандидати који су изабрани за чланове Савета месне заједнице Силбаш, према 
редоследу највеhег броја добијених гласова,  укупно са два бирачка места бр. 29 и бр. 30 
су:

Ред.
  бр. Име и презиме кандидата Број добијених 

гласова

1. Снежана Грбић, рођена 1985. године, васпитач 326

2. Милан Крагуљац, рођен 1988. године, дипл. економиста 322

3. Александар Пејак, рођен 1977. године, пољопривредник 268

4. Мирослав Бељичка, рођен 1961. године, пољопривредник 243

5. Марија Миланов, рођена 1982. године, економски техничар 234

6. Петар Ничић, рођен 1978. године, трговац 212

7. Радивој Перишић, рођен 1976. године, радник багериста 168

8. Јанко Фабри, рођен 1983. године, механичар на одржавању 154

9. Владимир Веселиновић, рођен 1963. године, текстилни техничар 105

III

Изабраним кандидатима ће па основу овог Решења бити издато Уверење о избору 
за члана Савета месне заједнице Силбаш.

IV

Против овог Решења може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
опщтине Бачка Паланка у року од 24 сата од дана доношења.

V
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Ово Решење ћe се објавити у Службеном листу општине Бачка Паланка, на оглас-
ној табли Месне заједнице Силбаш и интернет презентацији општине Бачка Паланка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА CПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ CABETA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У Бачкој Паланци, 25. мај 2021. године, у 15:00 часова
 број:II-013-12/2020-10

Председник Изборне комисије
Никола Лалић дипл. правник, с.р.

188

На основу члана 50. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 21/19), а у вези са чла-
ном 37. Упутства за спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Параге бр. 
II-013-14/2021-1  од дана 26.04.2021. године и члана 7. став 1. Пословника Изборне коми-
сије општине Бачка Паланка о спровођењу избора за чланове Савета месних заједница 
(„Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 09/2020), сходно Одлуци председника 
Скупштине општине Бачка Паланка о расписивању избора за чланове савета месне 
заједнице Стари град, Братство, Дунав, Центар, Нова Гајдобра, Челарево, Параге, Това-
ришево, Обровац и Младеново („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 10/2021) 
од дана 23.04.2021. године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних 
заједница, на седници одржаној 25. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШЕЊУ  КОНАЧНИХ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА CABETA MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ ПАРАГЕ

на изборима одржаним дана 23. маја 2021. године

I

По пријему изборног материјала са територије Месне заједнице Параге, Комисија 
за спровођење избора за чланове Савета месних заједница је утврдила резултате избора 
за једно бирачко место и то:

За бирачко место бр. 31

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 795

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 339

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 6

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 796

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 335
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 - укупан број неважеhих гласачких листића: 4

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 457

II

Кандидати који су изабрани за чланове Савета месне заједнице Параге, према 
редоследу највеhег броја добијених гласова,  на бирачком месту бр. 31  су:

Ред.
бр. Име и презиме кандидата Број добијених 

гласова

1. Емили Шушница, рођена 1978. године, сарадник за ПЗЗ у ПУ 223

2. Милош Ђорђевић, рођен 1982. године, лекар 218

3. Антонио Тони Мијатовић, рођен 1984. године, приватник 204

4. Горан Баћанов, рођен 1971. године, водоинсталатер 162

5. Данијела Тошић, рођена 1980. године, медицинска сестра сарадник у 
ПУ 146

6. Слађан Пајкановић, рођен 1982. године,  
полицајац 135

7. Бојана Хајек, рођена 1981. године, домаћица 126

III

Изабраним кандидатима ће па основу овог Решења бити издато Уверење о избо-
ру за члана Савета месне заједнице Параге.

IV

Против овог Решења може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
опщтине Бачка Паланка у року од 24 сата од дана доношења.

V

Ово Решење ћe се објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“, на 
огласној табли Месне заједнице Параге и интернет презентацији општине Бачка Паланка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА CПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ CABETA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У Бачкој Паланци, 25. мај 2021. године, у 15:00 часова
број:II-013-14/2021-7

Председник Изборне комисије
Никола Лалић дипл.правник, с.р. 
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189

 На основу члана 50. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 21/19), а у вези са чла-
ном 37. Упутства за спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Деспотово бр. 
II-013-15/2021-1  од дана 26.04.2021. године и члана 7. став 1. Пословника Изборне коми-
сије општине Бачка Паланка о спровођењу избора за чланове Савета месних заједница 
(„Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 09/2020), сходно Одлуци председника 
Скупштине општине Бачка Паланка о расписивању избора за чланове савета месне 
заједнице Пивнице, Силбаш и Деспотово („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 
26/2020) од дана 04.11.2020. године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета 
месних заједница на подручју општине Бачка Паланка, на седници одржаној 25. маја 
2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШЕЊУ  КОНАЧНИХ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА CABETA MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ ДЕСПОТОВО

на изборима одржаним дана 23. маја 2021. године

I

По пријему изборног материјала са територије Месне заједнице Деспотово, Коми-
сија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 
Бачка Паланка  је утврдила резултате избора за бирачко место и то:

За бирачко место бр. 32

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1401

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 401

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 19

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1402

 - укупан број важећих гласачких листиhа:  400

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 1

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 1000

II

Кандидати који су изабрани за чланове Савета месне заједнице Деспотово, према 
редоследу највеhег броја добијених гласова,  укупно са два бирачка места бр. 29 и бр. 30 
су:
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Ред.
  бр. Име и презиме кандидата Број добијених 

гласова

1. Александар Игић, рођен 1977. године, проф. информатике и технике 245

2. Горан Ћулибрк, рођен 1979. године, аутомеханичар 217

3. Милка Николић, рођена 1979. године, васпитач 213

4. Радослав Станковић, рођен 1984. године, бравар 208

5. Пантелија Писарев, рођен 1975. године, механичар пољ. механзације 207

6. Дејан Крунић, рођен 1979. године, бравар 197

7. Радослав Милутиновић, рођен 1967. године, електричар 192

III

Изабраним кандидатима ће па основу овог Решења бити издато Уверење о избору 
за члана Савета месне заједнице Деспотово.

IV

Против овог Решења може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
опщтине Бачка Паланка у року од 24 сата од дана доношења.

V

Ово Решење ћe се објавити у Службеном листу општине Бачка Паланка, на оглас-
ној табли Месне заједнице Деспотово и интернет презентацији општине Бачка Паланка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА CПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ CABETA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У Бачкој Паланци, 25. мај 2021. године, у 15:00 часова
 број:II-013-13/2020-10

Председник Изборне комисије
Никола Лалић дипл. правник, с.р.

190

 На основу члана 50. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 21/19), а у вези са чла-
ном 37. Упутства за спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Пивнице бр. 
II-013-11/2020-2  од дана 26.04.2021. године и члана 7. став 1. Пословника Изборне коми-
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сије општине Бачка Паланка о спровођењу избора за чланове Савета месних заједница 
(„Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 09/2020), сходно Одлуци председника 
Скупштине општине Бачка Паланка о расписивању избора за чланове савета месне 
заједнице Пивнице, Силбаш и Деспотово („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 
26/2020) од дана 04.11.2020. године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета 
месних заједница на подручју општине Бачка Паланка, на седници одржаној 25. маја 
2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШЕЊУ  КОНАЧНИХ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА CABETA MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ ПИВНИЦЕ

на изборима одржаним дана 23. маја 2021. године

I

По пријему изборног материјала са територије Месне заједнице Пивнице, Коми-
сија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 
Бачка Паланка је утврдила резултате избора за три бирачка места и то:

За бирачко место бр. 33

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 949

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 239

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 10

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 950

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 239

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 0

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 711

За бирачко место бр. 34

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 670

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 243

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 671

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 243

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 0

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 428
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За бирачко место бр. 35

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1056

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 241

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1057

 - укупан број важећих гласачких листиhа:  240

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 1

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 816

II

Кандидати који су изабрани за чланове Савета месне заједнице Пивнице, према 
редоследу највеhег броја добијених гласова,  укупно са два бирачка места бр. 38, и бр. 39 
су:

Ред.
  бр. Име и презиме кандидата Број добијених 

гласова

1. Ана Часар, рођена 1991. године, службеник за друштвене делатности 515

2. Олга Ћосић, рођена 1969. године, незапослена 475

3. Јелена Тир, рођена 1979. године, педагог 407

4. Јарослав Зајац, рођен 1969. године, радник 400

5. Горан Забунов, рођен 1974. године, предузетник 382

6. Срђан Мирковић, рођен 1989. године, пољочувар 372

7. Јанко Грња, рођен 1979. године, пољопривредник 367

8. Мартин Мајерски, рођен 1986. године, земљорадник 335

9. Сузана Лукић, рођена 1987. године, трговац 334

III

Изабраним кандидатима ће па основу овог Решења бити издато Уверење о избору 
за члана Савета месне заједнице Пивнице.

IV

Против овог Решења може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
опщтине Бачка Паланка у року од 24 сата од дана доношења.
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V

Ово Решење ћe се објавити у Службеном листу општине Бачка Паланка, на оглас-
ној табли Месне заједнице Пивнице и интернет презентацији општине Бачка Паланка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА CПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ CABETA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У Бачкој Паланци, 25. мај 2021. године, у 15:00 часова
 број:II-013-11/2020-11

  Председник Изборне комисије
Никола Лалић дипл. правник, с.р.

191

На основу члана 50. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 21/19), а у вези са чланом 
37. Упутства за спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Младеново бр. 
II-013-15/2021-1  од дана 26.04.2021. године и члана 7. став 1. Пословника Изборне комисије 
општине Бачка Паланка о спровођењу избора за чланове Савета месних заједница („Служ-
бени лист општине Бачка Паланка“, бр. 09/2020), сходно Одлуци председника Скупштине 
општине Бачка Паланка о расписивању избора за чланове савета месне заједнице Стари 
град, Братство, Дунав, Центар, Нова Гајдобра, Челарево, Параге, Товаришево, Обровац 
и Младеново („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 10/2021) од дана 23.04.2021. 
године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју 
општине Бачка Паланка, на седници одржаној 25. маја 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШЕЊУ  КОНАЧНИХ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА CABETA MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ МЛАДЕНОВО

на изборима одржаним дана 23. маја 2021. године

I

По пријему изборног материјала са територије Месне заједнице „Младеново“, 
Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на подручју општине 
Бачка Паланка  је утврдила резултате избора за два бирачка места и то:

За бирачко место бр. 38

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1104

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 232
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 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 6

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1105

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 228

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 4

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 873

За бирачко место бр. 39

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1160

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 225

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 11

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1161

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 220

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 5

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 936

II

Кандидати који су изабрани за чланове Савета месне заједнице Младеново, према 
редоследу највеhег броја добијених гласова,  укупно са два бирачка места бр. 38, и бр. 39 
су:

Ред.
  бр. Име и презиме кандидата Број добијених 

гласова

1. Милан Остојић, рођен 1988. године, медицински техничар 272

2. Милица Тувић, рођена 1984. године, дипл. инг. менаџмента 258

3. Драган Марчета, рођен 1971. године, службеник обезбеђења 227

4. Слободан Манојловић, рођен 1958. године, дипл. економиста 205

5. Зоран Кајтез, рођен 1975. године, предузетник 191

6. Биљана Медић, рођена 1976. године, шумарски техничар 184

7. Владимир Богдановић, рођен 1964. године, угоститељ, 180

8. Марта Тешић, рођен 1990. године, цвећар 178

9. Татјана Новаковић, рођен 1959. године, службеник 160
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III

Изабраним кандидатима ће на основу овог Решења бити издато Уверење о избору 
за члана Савета месне заједнице Младеново.

IV

Против овог Решења може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
опщтине Бачка Паланка у року од 24 сата од дана доношења.

V

Ово Решење ћe се објавити у Службеном листу општине Бачка Паланка, на оглас-
ној табли Месне заједнице Младеново и интернет презентацији општине Бачка Паланка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА CПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕ CABETA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У Бачкој Паланци, 25. мај 2021. године, у 15:00 часова
 број:II-013-6/2021-7

  Председник Изборне комисије
Никола Лалић дипл.правник, с.р. 

192

На основу члана 50. и 56. Одлуке о месним заједницама на територији општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 21/2019), а у вези са чла-
ном 37. Упутства за спровођењу избора за чланове Савета месне заједнице Товаришево 
бр. II-013-12/2021-1  од дана 26.04.2021. године и члана 7. став 1. Пословника Изборне 
комисије општине Бачка Паланка о спровођењу избора за чланове Савета месних 
заједница („Службени лист општине Бачка Паланка“, бр. 9/2020), сходно Одлуци пред-
седника Скупштине општине Бачка Паланка о расписивању избора за чланове савета 
месне заједнице Стари град, Братство, Дунав, Центар, Нова Гајдобра, Челарево, Параге, 
Товаришево, Обровац и Младеново („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 
10/2021) од дана 23.04.2021. године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета 
месних заједница на подручју општине Бачка Паланка, на седници одржаној 25. маја 
2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШЕЊУ  КОНАЧНИХ ИЗБОРНИХ РЕЗУЛТАТА ЗА ИЗБОР 

ЧЛАНОВА CABETA MECHE ЗАЈЕДНИЦЕ ТОВАРИШЕВО

на изборима одржаним дана 23. маја 2021. године
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I

По пријему изборног материјала са територије Месне заједнице „Товаришево“, 
Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница је утврдила резул-
тате избора за два бирачка места и то:

За бирачко место бр. 42

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1090

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 321

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 0

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1091

 - укупан број важећих гласачких листиhа: 314

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 7

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 770

За бирачко место бр. 43

 - укупан број бирача уписан у бирачки списак: 1108

 - број бирача који су гласали на бирачком месту: 299

 - број бирача који су гласали ван бирачког места: 18

 - укупан број примљених гласачких листиhа: 1109

 - укупан број важећих гласачких листиhа:  291

 - укупан број неважеhих гласачких листића: 8

 - укупан број неупотребљених гласачких листића: 810

II

Кандидати који су изабрани за чланове Савета месне заједнице Товаришево, према 
редоследу највеhег броја добијених гласова,  укупно са оба бирачка места бр. 42 и бр. 43  
су:

Ред.
  бр. Име и презиме кандидата Број добијених 

гласова

1. Милош Вуковљак
poђeн 1976. године,  ветеринарски техничар 331

2. Јовица Ранисављев
poђeн 1977. године,  економиста 300

3. Ђорђе Субић
poђeн 1976. године, радник 285

4. Обрад Станков
poђeн 1977. године, машински техничар 284
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5. Бранислав Станојев
poђeн 1966. године,  ветеринарски техничар 281

6. Милорад Пиварски
poђeн 1978. године,  струковни економиста 269

7.  Слободан Косовац
рођен 1968. године, инжењер саобраћаја 265

8. Марко Вуковљак, 
рођен 1976. године, предузетник 264

9. Слободан Рикић
рођен 1985. године, професор 257

10. Зоран Протић,
рођен 1982. године, електотехничар енергетике 240

11. Жарко Бугарски, 
рођен 1959. године, машински техничар 232

III

Изабраним кандидатима ће па основу овог Решења бити издато Уверење о избору 
за члана Савета месне заједнице Обровац.

IV

Против овог Решења може се изјавити приговор Другостепеној изборној комисији 
опщтине Бачка Паланка у року од 24 сата од дана доношења.

V

Ово Решење ћe се објавити у Службеном листу општине Бачка Паланка, на оглас-
ној табли Месне заједнице Товаришево и интернет презентацији општине Бачка Паланка.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА CПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА 
ЧЛАНОВЕ CABETA МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У Бачкој Паланци, 25. мај 2021. године, у 15:00 часова
 број: II-013-12/2021-7

Председник Изборне комисије
Никола Лалић дипл.правник, с.р. 
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