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Скупштина општине Бачка Паланка на основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник
РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС,
54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члана 11. Пословника Скупштине општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 20/2019), на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању
чланова Верификационог одбора
за утврђивње сагласности уверења
о избору одборника и Извештаја
Општинске изборне комисије
Бачка Паланка о спроведеним
изборима за одборнике Скупштине
општине Бачка Паланка, на
изборима одржаним 21. јуна 2020.
године
I
У верификациони одбор за утврђивање сагласности уверења о избору за
одборнике и Извештаја Општинске изборне комисије Бачка Паланка, бирају се:
1. Мита Лачански, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋЗА НАШУ ДЕЦУ председник

2. Зорица Ивошевић, са изборне листе "ЗАЈЕДНО ЗА БАЧКУ ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА – СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА
- Саша Борковић, Пеђа Вулетић (ПС-СВС), члан и
3. Лана Кнежевић, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ
– "Социјалистичка партија
Србије (СПС), јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић
Палма"члан
II
Верификациони одбор ће утврдити сагласности уверења о избору за
одборнике и Извештаја Општинске изборне комисије Бачка Паланка и поднети Скупштини општине Бачка Паланка
извештај са предлогом за потврђивање
мандата.
III
Верификациони одбор престаје са
радом кад Скупштина општине Бачка
Паланка изврши потврђивање мандата
одборника.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу Општине Бачка Паланка''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-19/2020
Дана: 21. августа 2020. године
Председавајући
Скупштине општине,
Славица Ајдер, с.р.

158
Скупштина општине Бачка Паланка на основу члана 56. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011,
12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење
и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018) и члана 10. Пословника Скупштине општине Бачка Паланка (''Сл.лист Општине Бачка Паланка",
бр.20/2019), на Конституивној седници
Скупштине општине Бачка Паланка
одржаној дана 21. августа 2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
I
На основу извештаја Верификационог одбора Скупштине општине Бачка Паланка број II-119-19/2020-1 од 21.
августа 2020. године, потврђују се мандати 40. одборника Скупштине општине
Бачка Паланка, изабраних на изборима
одржаним 21. јуна 2020. године, и то:

1.
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Бранислав Шушница, рођен 31 05.
1979. године, дипломирани економиста из Парага, улица Светосавска број 97.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

2. Мита Лачански, рођен 6.12.1959.
године, ветеринарски техничар из
Бачке Паланке, улица Јована Дучића број 6.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
3. Ђуро Шкрбић, рођен 28. 04. 1979.
године, дипломирани менаџер из
Бачке Паланке, улица Кумановска
број 88.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
4. Николина Миловановић, рођена 6.
07. 1991. године, студент из Бачке
Паланке, улица Војводе Живојина
Мишића број 207.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
5. Милка Родић, рођена 4. 08. 1971.
године, професор разредне наставе из Бачке Паланке, улица Цане
Бабовић број 11.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
6. Милан Крагуљац, рођен 13. 08.
1988. године, пословни менаџер из
Силбаша, улица Светосавска број
38.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
7. Душан Шуњка, рођен 3. 10. 1969.
године, економски техничар из
Товаришева,
улица Миодрага
Мије Петровића број 58.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

24. август 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 20/2020 - страна 1147

8. Милорад Даниловић, рођен 24. 01.
1954. године, пензионер из Бачке
Паланке, улица Краља Петра I
број 53/4/16.

15. Маја Шавија, рођена 22. 01. 1991.
године, струковни васпитач из Бачке Паланке, улица Карађорђева
број 21.

Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

9. Гордана Петковић, рођена 31.07.
1981. године, струковни економиста из Бачке Паланке, улица
Војводе Живојина Мишића број
47.

16. Шандор Вечера, рођен 25. 10. 1954.
године, новинар из Бачке Паланке, улица 20. Октобра број 4.

Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

17. Златко Оливер, рођен 20. 03. 1976.
године, инсталатер из Деспотова,
улица Светозара Милетића број
18.

10. Дивна Танкосић, рођена 30.04.
1969. године, професор разредне
наставе из Бачке Паланке, улица
Радивоја Ћирпанова број 4.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
11. Симо Јандрић, рођен 29. 01. 1961.
године, дипломирани економиста
из Обровца, улица Краља Петра I
број 48.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
12. Милан Чавић, рођен 1. 03. 1989.
године, дипломирани правник
из Бачке Паланке, улица Жарка
Зрењанина број 110.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
13. Михајло Илић, рођен 28. 08. 1965.
године, мастер менџер у спорту из
Гајдобре, улица Невесињска број
4.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
14. Татјана Мајкић, рођена 19. 03.
1965. године, доктор стоматологије из Бачке Паланке, улица Жарка Зрењанина број 22.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
18. Александра Грковић, рођена 8. 06.
1971. године, службеник из Карађорђева, улица Милоша Обилића број 10.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
19. Ива Киш, рођена 21. 04. 1993. године, трговац из Бачке Паланке,
улица 20. Октобра број 100.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
20. Радослав Карановић, рођен 21. 04.
1983. године, мастер инжењер индустријског менаџмента из Челарева, улица Словачка број 71.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
21. Далибор Грујић, рођен 23.08. 1985.
године, саобраћајни техничар из
Товаришева, улица Сутјеска број
7.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
22. Душко Броћета, рођен 22. 02. 1967.
године, машински техничар из Бачке Паланке, улица Пионирска
број 6.
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Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
23. Сања Кавгић, рођена 9. 07. 1987.
године, струкови васпитач из Бачке Паланке, улица Светозара
Милетића број 59.
Са изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
24. Предраг-Пеђа Вулетић, рођен 20.
02. 1977. године, дипломирани
менаџер из Бачке Паланке, улица
Радничка број 28.
Са изборне листе "ЗАЈЕДНО ЗА
БАЧКУ ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА – СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ
СЛОВАКА
–Саша Борковић, Пеђа Вулетић
(ПС-СВС).
25. Александар - Саша Борковић,
рођен 29. 08. 1966. године, дипломирани економиста из Бачке Паланке, улица Паланачка број 3.
Са изборне листе "ЗАЈЕДНО ЗА
БАЧКУ ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА
СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА –
Саша Борковић, Пеђа Вулетић
(ПС-СВС)
26. Здравка Миленковић, рођена 24.
04. 1961. године, дипломирани
инжењер пољопривреде из Бачке
Паланке, улица Шафарикова број
63.
Са изборне листе "ЗАЈЕДНО ЗА
БАЧКУ ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА – СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ
СЛОВАКА
–Саша Борковић, Пеђа Вулетић
(ПС-СВС).
27. Вилиам Славка, рођен 12. 07. 1981.
године, дипломирани правник из
Пивница, улица Петра Драпшина
број 81.
Са изборне листе "ЗАЈЕДНО ЗА
БАЧКУ ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ
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СОЦИЈАЛИСТА – СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ
СЛОВАКА
–Саша Борковић, Пеђа Вулетић
(ПС-СВС).
28. Зорица Ивошевић, рођена 25. 01.
1971. године,
пољопривредни
техничар из Бачке Паланке, улица
Друго железничко насеље број 6.
Са изборне листе "ЗАЈЕДНО ЗА
БАЧКУ ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА – СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ
СЛОВАКА
–Саша Борковић, Пеђа Вулетић
(ПС-СВС).
29. Милош Марковић, рођен 9.08.1985.
године, дипломирани инежењер
заштите биља из Бачке Паланке,
улица Војводе Живојина Мишића
број 86.
Са изборне листе "ЗАЈЕДНО ЗА
БАЧКУ ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА – СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ
СЛОВАКА
–Саша Борковић, Пеђа Вулетић
(ПС-СВС).
30. Палимир Тот, рођен 19.05.1973. године, професор из Бачке Паланке,
улица Родољуба Чолаковића број
51.
Са изборне листе "ЗАЈЕДНО ЗА
БАЧКУ ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА – СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ
СЛОВАКА
–Саша Борковић, Пеђа Вулетић
(ПС-СВС).
31. Перо Мијановић, рођен 21.03.1963.
године, мастер инжењер из Бачке
Паланке, улица Југословенске армије број 19/2/8.
Са изборне листе "ЗАЈЕДНО ЗА
БАЧКУ ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА – СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ
СЛОВАКА
–Саша Борковић, Пеђа Вулетић
(ПС-СВС).
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32. Симона Марић, рођена 21.11.1984.
године, дипломирани економиста
из Бачке Паланке, улица Параћинска број 21.

37. Горан Мирковић, рођен 15.07.1969.
године, пољопривредни техничар
из Деспотова, улица Светозара
Милетића број 33.

Са изборне листе "ЗАЈЕДНО ЗА
БАЧКУ ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА – СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ
СЛОВАКА
–Саша Борковић, Пеђа Вулетић
(ПС-СВС).

Са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-"Социјалистичка
партија
Србије (СПС), Јединствена Србија
(ЈС)- Драган Марковић Палма".

33. Драгана Марјановић, рођена
29.04.1977. године, дипломирани
економиста из Челарева, улица
Соње Маринковић број 66.
Са изборне листе "ЗАЈЕДНО ЗА
БАЧКУ ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА – СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ
СЛОВАКА
–Саша Борковић, Пеђа Вулетић
(ПС-СВС).
34. Горан Латковић, рођен 23.05.1980.
године, специјалиста интерне медицине из Челарева, улица Ђуре
Ђаковића број 44.
Са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-"Социјалистичка
партија
Србије (СПС), Јединствена Србија
(ЈС)- Драган Марковић Палма".
35. Бојан Радман, рођен 2.01.1979.
године, дипломирани инжењер
пољопривреде из Обровца, улица
Краља Петра I број 23.
Са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-"Социјалистичка
партија
Србије (СПС), Јединствена Србија
(ЈС)- Драган Марковић Палма".
36. Лана Кнежевић, рођена 3.09.1995.
године, студент медицине из Бачке Паланке, улица Младена
Стојановића број 8.
Са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-"Социјалистичка
партија
Србије (СПС), Јединствена Србија
(ЈС)- Драган Марковић Палма".

38. Славица Ајдер, рођена 9.06.1953.
године, дипломирани биолог из
Обровца, улица Светозара Марковића број 85.
Са изборне листе ИВИЦА
ДАЧИЋ-"Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија
(ЈС)- Драган Марковић Палма".
39. Драган Бозало, рођен 1.02. 1970.
године, хемијски техничар из Гајдобре, улица Јована Дучића број
16.
Са изборне листе Др ВОЈИСЛАВ
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
40. Јелена
Марковић,
рођена
26.06.1983. године, текстилни техничар из Бачке Паланке, улица
Бранка Бајића број 63.
Са изборне листе Др ВОЈИСЛАВ
ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
II
Мандат одборника траје 4 (четири) године, почев од дана потврђивања
мандата.
III
Потврђивањем мандата изабраним одборницима престаје мандат
одборника претходног сазива Скупштине општине Бачка Паланка.
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IV
Овo Решење објавити у ''Службеном листу Општине Бачка Паланка''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-20/2020
21. август 2020. године
Председавајући
Скупштине општине,
Славица Ајдер, с.р.
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24. август 2020. године

августа 2020. године, потврђује се мандат одборника са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
Скупштине општине Бачка Паланка и
то:
Весна Велемир, рођена 20. 08.
1978. године дипломирани економиста,
Бачкa Паланкa, улица Краља Петра I
број 15/17.
II
Мандат одборника траје 4 (четири) године, почев од дана потврђивања
мандата.
III
Овo Решење објавити у ‹›Службеном листу Општине Бачка Паланка››

Скупштина општине Бачка Паланка на основу члана 56. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011,
12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење
и 68/2020), члана 31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018) и члана 10. Пословника Скупштине општине Бачка Паланка (‹›Сл.лист Општине Бачка Паланка",
бр.20/2019), на Конституивној седници
Скупштине општине Бачка Паланка
одржаној дана 21. августа 2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
I
На основу извештаја Верификационог одбора Скупштине општине Бачка Паланка, број II-119-19/2020-2 од 21.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-20/2020-1
Дана: 21. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председавајући
Скупштине општине,
Славица Ајдер, с.р.
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На основу члана 30. став 3. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - други закон
и 47/2018) и члана 40. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка", број 9/2019),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој конститутивној седници, одржаној
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дана 21. августа 2020. године, констатовала је

ЗАКЉУЧАК
о престанку мандата председника и
заменика председника Скупштине
општине Бачка Паланка
I
МИТИ ЛАЧАНСКОМ, ветеринарском техничару из Бачке Паланке,
престаје мандат председника Скупштине
општине Бачка Паланка предходног сазива, 21. августа 2020. године, даном потврђивања мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка.
Прим. Др БОРИСЛАВУ ЈОВИЋУ,
стоматологу из Бачке Паланке, престаје
мандат заменика председника Скупштине општине Бачка Паланка предходног
сазива, 21. августа 2020. године, због истека мандата.
II
Овај закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-21/2020
21. август 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 22. Пословника Скупштине општине Бачка Паланка
(''Службени лист Општине Бачка Паланка'', број 20/2019), Скупштина општине

Број 20/2020 - страна 1151

Бачка Паланка на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године
донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању
Комисије за спровођење и
утврђивање резултата тајног
гласања за избор председника
Скупштине општине
Бачка Паланка
I
Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања за избор председника Скупштине општине Бачка Паланка у саставу:
1. Радослав Карановић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ, председник
2. Зорица Ивошевић са изборне
листе "ЗАЈЕДНО ЗА БАЧКУ
ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА – СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА
- Саша Борковић, Пеђа Вулетић (ПС-СВС), члан
3. Горан Мирковић, са изборне
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка партија Србије
(СПС), јединствена Србија (ЈС)
- Драган Марковић Палма",
члан
II
Председника Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласањa бирају међусобно чланови Комисије.
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III

II

Ово Решење објавити у ''Службеном листу Општине Бачка Паланка''.

Ово решење je коначно и ступа на
снагу даном доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-25/2020
Дана: 21. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председавајући
Скупштине општине,
Славица Ајдер, с.р.
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На основу члана 38. став 3. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007 и
83/2014- др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 14. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
9/2019) и члана 20. Пословника Скупштине општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
20/2020), Скупштина општине Бачка
Паланка на Конститутивној седници,
одржаној дана 21. августа 2020. године,
тајним гласањем, донела је

РЕШЕЊЕ
о избору председника Скупштине
општине Бачка Паланка
I
МИЛАН ЧАВИЋ, дипломирани
правник из Бачке Паланке, бира се за
председника Скупштине општине Бачка
Паланка, на период од четири године.

III
Oво решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-26/2020
Дана: 21. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председавајући
Скупштине општине,
Славица Ајдер, с.р.
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На основу члана 32. став 1 тачка 11.
и члана 40. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014- др.закон, 101/2016-др. закон и
47/2018) и члана 55. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", бр. 9/2019), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој конститутивној седници, одржаној дана 21.
августа 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о постављењу секретара
Скупштине општине Бачка
Паланка
I
Поставља
се
за
секретара
Скупштине општине Бачка Паланка,
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на четири године Владислава Томашек,
дипломирани правник из Бачке Паланке.
II
Ово решење је коначно и ступа на
снагу даном доношења.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-22/2020
Дана: 21. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 40. Стаута
Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
9/2019) и члана 147. став 4. Пословника
Скупштине општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 20/2019), Скупштина општине
Бачка Паланка на својој Конститутивној
седници, одржаној дана 21. августа 2020.
године, је констатовала следећи
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престаје функција секретара Скупштине
општине Бачка Паланка претходног сазива, 21. августа 2020. године, због истека мандата претходног сазива Скупштине општине Бачка Паланка.
II
Овај закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-23/2020
Дана: 21. августа 2020. године
Председник
Скупштине општине
Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 22. Пословника Скупштине општине Бачка Паланка
(''Службени лист Општине Бачка Паланка'', број 20/2019), Скупштина општине
Бачка Паланка на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године
донела је

ЗАКЉУЧАК

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању
Комисије за спровођење и
утврђивање резултата тајног
гласања за избор заменика
председника Скупштине општине
Бачка Паланка

I

I

ВЛАДИСЛАВИ ТОМАШЕК, дипломираном правнику из Бачке Паланке,

Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
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гласања за избор заменика председника
Скупштине општине Бачка Паланка у
саставу:
1. Радослав Карановић са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ, председник
2. Зорица Ивошевић са изборне
листе "ЗАЈЕДНО ЗА БАЧКУ
ПАЛАНКУ" ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА – СТРАНКА
ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА
- Саша Борковић, Пеђа Вулетић (ПС-СВС), члан
3. Лана Кнежевић са изборне
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – "Социјалистичка партија Србије
(СПС), јединствена Србија (ЈС)
- Драган Марковић Палма",
члан
II
Председника Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласањa бирају међусобно чланови Комисије.
III
Ово Решење објавити у ''Службеном листу Општине Бачка Паланка''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 119-27/2020
Дана: 21. Августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Милан Чавић, с.р.

24. август 2020. године
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007 и
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 40. став 1. тачка 14. и члана 54. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 9/2019) и члана 34. Пословника Скупштине општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 20/2020), Скупштина општине
Бачка Паланка на конститутивној седници, одржаној дана 21. августа 2020. године, тајним гласањем, донела је

РЕШЕЊЕ
о избору заменика председника
Скупштине општине Бачка
Паланка
I
БОЈАН РАДМАН, дипл. инжењер
пољопривреде из Обровца, бира се за заменика председника Скупштине општине Бачка Паланка, на период од четири
године.
II
Ово решење je коначно и ступа на
снагу даном доношења.
III
Oво решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

24. август 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-28/2020
Дана: 21. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Милан Чавић, с.р.
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и члановима Општинског већа
Општине Бачка Паланка, и то:
1. ПЕТКОВИЋ ЗОРАНУ, члану
2. РОКВИЋ СПОМЕНКИ, члану
3. ВУЧКОВИЋ
члану

МИРОСЛАВУ,

4. ВЕЛЕМИР ВЕСНИ, члану
5. ВУЧИЋ ВЕСНИ, члану
6. ПАРИПОВИЋ
члану

МИЛОРАДУ,

7. РАДОВИЋ МИЛАНУ, члану
8. ЈОВИЧИН ЗОРАНУ, члану,

167
На основу члана 51. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", број 129/2007, 38/2014
- др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018)
прописано је да престанком мандата
Скупштине општине престаје мандат извршних органа општине, те да Скупштина општине на својој Конститутивној седници констатује следеће:

ЗАКЉУЧАК
о престанку мандата председника
и заменика председника Општине
Бачка Паланка и чланова
Општинског већа Општине
Бачка Паланка

9. ИВИЋ МИРОСЛАВУ, члану
с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на
дужност новог председника општине и
Општинског већа.
II
Овај закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-24/2020
21. август 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Милан Чавић, с.р.

I
Констатује се да даном конституисања Скупштине општине Бачка Паланка, престаје мандат извршним органима
Општине Бачка Паланка и то:
-- ШУШНИЦА БРАНИСЛАВУ,
председнику Општине Бачка
Паланка
-- БОРКОВИЋ АЛЕКСАНДРУ,
заменику председника Општине Бачка Паланка

168
Скупштина општине Бачка Паланка на основу члана 22. Пословника Скупштине општине Бачка Паланка
(''Службени лист Општине Бачка Паланка'', број 20/2019) на конститутивној седници одржаној 21. августа 2020. године
донела је
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РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању
Комисије за спровођење и
утврђивање резултата тајног
гласања за избор председника
општине Бачка Паланка, заменика
председника општине Бачка
Паланка и чланова Општинског
већа општине Бачка Паланка
I
Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор извршних органа
Oпштине Бачка Паланка у саставу:
1. Радослав Карановић, председник
2. Палимир Тот, члан
3. Лана Кнежевић, члан

24. август 2020. године

сник Републике Србије", број 129/2007
и 83/2014 - др. закон, 101/2016-други закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 20.,
члана 58. и 62. Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 9/2020), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој Конститутивној седници, одржаној дана 21.
августа 2020. године, тајним гласањем,
донела је

РЕШЕЊЕ
о избору председника Општине,
заменика председника Општине
и чланова Општинског већа
Општине Бачка Паланка
I
БРАНИСЛАВ ШУШНИЦА, дипл. економиста из Парага, бира се за
председника Општине Бачка Паланка.

II

Председник Општине је на сталном раду у Општини.

Ово Решење објавити у ''Службеном листу Општине Бачка Паланка''.

II

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-25/2020-1
Дана: 21. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 32. тачка 12., члана 43. став 1. и 4. и члана 45. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гла-

МИТА ЛАЧАНСКИ, ветеринарски техничар из Бачке Паланке, бира се
за заменика председника Општине Бачка
Паланка.
Заменик председника Општине је
на сталном раду у Општини.
III
За чланове Општинског већа
Општине Бачка Паланка, бирају се:
1. СТЕВО КАРАНОВИЋ, програмер из Бачке Паланке
2. МИРОСЛАВ ИВИЋ, пољопривредни техничар из Бачке Паланке
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3. ВЕСНА ВУЧИЋ, техничар финалне обраде дрвета из Бачке
Паланке
4. ЗОРАН ПЕТКОВИЋ, прецизни
механичар из Бачке Паланке
5. МИЛОРАД ПАРИПОВИЋ,
машински техничар из Бачке
Паланке
6. ЗОРАН ЈОВИЧИН, електротехничар из Бачке Паланке,
7. МИРОСЛАВ ВУЧКОВИЋ,
угоститљески техничар из
Бачке Паланке
8. АЛЕКСАНДАР ТРЕШЊАК,
дипломирани инжењер менаџмента-мастер из Бачке Паланке
9. ДАНКО ЛЕГИНОВИЋ, дипломирани инжењер менаџмента- мастер из Бачке Паланке
IV
Председник
Општине,
заменик председника Општине и чланови
Општинског већа Општине Бачка Паланка бирају се на период од 4 (четири)
године.
V
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-29/2020
Дана: 21. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007 и 34/2010Одлука УС и 54/2011, 12/2020-I,12/2020-II
и 68/2020), Скупштина општине Бачка
Паланка је на својој Конститутивној седници, одржаној 21. августа 2020. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата
одборника Скупштине општине
Бачка Паланка
I
Утврђује се престанак мандата
одборника Скупштине општине Бачка
Паланка БРАНИСЛАВУ ШУШНИЦИ,
дипл. економисти из Парага са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА
НАШУ ДЕЦУ, због избора на функцију
председника Општине Бачка Паланка,
дана 21. августа 2020. године, на Конститутивној седници Скупштине општине
Бачка Паланка.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-30/2020
Дана: 21. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Милан Чавић, с.р.
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172

На основу члана 46. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007 и 34/2010Одлука УС и 54/2011, 12/2020-I,12/2020-II
и 68/2020), Скупштина општине Бачка
Паланка је на својој Конститутивној
седници, одржаној 21. aвгуста 2020. године, донела

РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата
одборника Скупштине општине
Бачка Паланка
I
Утврђује се престанак мандата
одборника Скупштине општине Бачка
Паланка МИТИ ЛАЧАНСКОМ, из Бачке Паланке, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ,
пре истека времана на које је изабран
због избора на функцију заменика председника Општине Бачка Паланка, дана
21. августа 2020. године, на Конститутивној седници Скупштине општине Бачка Паланка.
II
Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-31/2020
Дана: 21. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине
Милан Чавић, с.р.

На основу члана 64. и члана 138.
Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
9/2019) и члана 5. Одлуке о привременом
постављању мањих монтажних објеката
и уређаја на јавним површинама ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
3/2019), Општинско веће Општине Бачка
Паланка, на својој 198. седници, одржаној дана 31. јула 2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Елабората
о локацијама за привремено
постављање мањих монтажних
објеката (киосци) на јавним
површинама у насељеном месту
Силбаш
Члан 1.
Мења се текст Елабората о локацијама за привремено постављање
мањих монтажних објеката (киосци) на
јавним површинама у насељеном месту
Силбаш ( "Службени лист Општине Бачка Паланка бр. 8/2019 ), тако да се :
--

у члану 1. Елабората став 1.
Под тачком 3. Група 3 – локација код Ватрогасног дома
додаје још једна локација која
гласи " киоск за трговину површине 10,5 м2.",

-- у члану 2. Елабората став1.
уместо 12, биће евидентирано
са допуном , " 13 мањих монтажних објеката" .
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-352-81/2020
Дана: 31. јула 2020. године
Бачка Паланка
Председник
Општинског већа
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 45. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", бр.129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 63. став 1. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка", број 9/2019),
члана 8. став 3. Пословника Општинског
већа Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
24/2019), Општинско веће Општине Бачка Паланка на првој-конститутивној
седници одржаној дана 24. августа 2020.
године, донело је

ЗАКЉУЧАК
о задужењима чланова
Општинског већа Општине Бачка
Паланка
I
Задужују се чланови Општинског
већа Општине Бачка Паланка:
1. Данко Легиновић, за област
јавних прихода и расхода
Општине и организација које
се финансирају из буџета и
фондова Општине;
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2. Милорад Париповић, за област саобраћаја, одржавања и
коришћења локалних путева
и улица и других јавних површина;
3. Александар Трешњак, за област индустрије и мале привреде;
4. Зоран Јовичин , за област функционисања месних заједница
5. Мирослав Ивић, за област туризма и угоститељства;
6. Весна Вучић, за стање и даљи
развој међунационалних односа и оставаривања права националних мањина;
7. Мирослав Вучковић, за област
пољопривреде, шумарства и
водопривреде;
8. Зоран Петковић, за област комуналне привреде, урбанизма,
грађевинарства, изградње и
унапређења човекове средине
9. Стево Карановић, за област
друштвених делатности, здравства, социјалне заштите и
јавног информисања.
II
Чланови
Општинског
већа
Општине Бачка Паланка одговорни су
за праћење стања и спровођење ставова
Општинског већа у областима за које су
задужени, за благовремено покретање
иницијатива пред Општинским већем и
за разматрање питања из надлежности
Општинског већа у одговарајућим областима.
Чланови
Општинског
већа,
по својој иницијативи или на захтев Општинског већа, обавештавају
Општинско веће о извршавању закључака Општинског већа и реализацији дру-
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гих задатака које им повери Општинско
веће.
III
Овај Закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-119-32/2020
Дана: 24. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа
Бранислав Шушница, с.р.

I
Мирослав Ивић, пољопривредни
техничар из Бачке Паланке, налази се на
сталном раду у Општини Бачка Паланка
од 24. августа 2020. године.
II
Ово решење ће се објавити у
"Службеном листу Општине Бачка Паланка".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-119-33/2020
Дана: 24. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа
Бранислав Шушница, с.р.

174
На основу члана 45. став 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", бр.129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016 - др.закон
и 47/2018), члана 62. став 7. Статута
општине Бачка Паланка ("Службени
лист Општине Бачка Паланка", број
9/2019), члана 5. Одлуке о начину обављања функција у органима Општине и
Општинском јавном правобранилаштву
("Службени лист Општине Бачка паланка", бр.20/2008 и 2/2010) Општинско веће
Општине Бачка Паланка на првој-конститутивној седници, одржаној дана 24.
августа 2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о одређивању члана Општинског
већа Општине Бачка Паланка на
сталном раду у Општини

24. август 2020. године

175
На основу члана 45. став 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", бр.129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016 - др.закон
и 47/2018), члана 62. став 7. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
9/2019), члана 5. Одлуке о начину обављања функција у органима Општине и
Општинском јавном правобранилаштву
("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр.20/2008 и 2/2010), Општинско
веће Општине Бачка Паланка на првојконститутивној седници, одржаној дана
24. августа 2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о одређивању члана Општинског
већа Општине Бачка Паланка на
сталном раду у Општини

24. август 2020. године
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I

I

Милорад Париповић, машински
техничар из Бачке Паланке, налази се на
сталном раду у Општини Бачка Паланка
од 24. августа 2020. године.

Зоран Јовичин, електротехничар
из Бачке Паланке, налази се на сталном
раду у Општини Бачка Паланка од 24.
августа 2020. године.

II

II

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-119-34/2020
Дана: 24. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-119-35/2020
Дана: 24. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа
Бранислав Шушница, с.р.

176
На основу члана 45. став 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", бр.129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016 - др.закон
и 47/2018), члана 62. став 7. Статута
општине Бачка Паланка ("Службени
лист Општине Бачка Паланка", број
9/2019), члана 5. Одлуке о начину обављања функција у органима Општине и
Општинском јавном правобранилаштву
("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр.20/2008 и 2/2010). Општинско
веће Општине Бачка Паланка на првојконститутивној седници, одржаној дана
24. августа 2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о одређивању члана Општинског
већа Општине Бачка Паланка на
сталном раду у Општини

Председник
Општинског већа
Бранислав Шушница, с.р.

177
На основу члана 172. и чланова
178. и 179 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС",
бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017
– др. закон) , члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007, 83/2014 – др. закон , 101/2016 –
др. закон и 47/2018 ) , чланова 64. и 138.
став 1. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 9/2019), и члана 62. Пословника
Општинског већа Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", бр. 24/2019), Општинско веће
Општине Бачка Паланка, на својој 193.
седници, одржаној дана 3. јуна 2020. године, донело је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Жалбене комисије Општине
Бачка Паланка
I
Разрешава се Рада Рајбер, дипломирани правник дужности члана Жалбене комисије Општине Бачка Паланка
II
Именује се Ана Ивић, дипломирани правник за члана Жалбене комисије
Општине Бачка Паланка, до окончања
мандата ове комисије.
III
Овaj закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:III-119-9/2020
Дана: 5. фебруара 2020. године
Бачка Паланка
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.

178
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту ("Службени гласник РС",
број 10/2016), члана 138. став 1. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
9/2019), Општинско веће Општине Бачка
Паланка на својој 193. седници, одржаној
дана 3. јуна 2020. године, донело је

24. август 2020. године

ПРАВИЛНИК

о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у
области спорта у Општини
Бачка Паланка
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о одобравању
и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта у општини Бачка Паланка (у даљем тексту: Правилник) прописују се услови, критеријуми и начин
вредновања програма, односно пројеката
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и доделе
средстава, изглед и садржина предлога програма и документација која се уз
предлог подноси, садржина и изглед извештаја о реализацији програма и начин
и поступак контроле реализације одобрених програма.
Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 137. став 1. Закона
о спорту (у даљем тексту: Закон) остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и пројеката из средстава буџета Општине Бачка Паланка и то:
1. За тачке 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10),
12), 13), 14) и 16) на годишњем
нивоу (у даљем тексту: Годишњи програм):
-- подстицање и стварање услова за унапређење спортске
рекреације, односно бављења
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом;
-- изградња, одржавање и опремање спортских објеката на
територији јединице локалне
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самоуправе, а посебно јавних
спортских терена у стамбеним
насељима или у њиховој близини и школских спортских
објеката, и набавка спортске
опреме и реквизита;
-- организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
-- учешће спортских организација са територије јединице
локалне самоуправе у домаћим
и европским клупским такмичењима;
-- физичко
васпитање
деце
предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских
спортских секција и друштава,
општинска, градска и међуопштинска школска спортска
такмичења и др.);
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це локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и
издавање спортских публикација;
-- унапређивање стручног рада
учесника у систему спорта са
територије јединице локалне
самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и
врхунских спортиста;
-- награде и признања за постигнуте спортске резултате и
допринос развоју спорта.
2. За тачке 4), 9), 11) и 15) по јавном позиву (у даљем тексу:
Посебни програм):
-- обезбеђење услова и организовање спортских кампова за
спортски развој талентованих
спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

-- делатност организација у области спорта са седиштем на
територији јединице локалне
самоуправе које су од посебног
значаја за јединицу локалне самоуправе;

-- унапређење заштите здравља
спортиста и обезбеђивање
адекватног
спортско-здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и
антидопинг образовање;

-- стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста;

-- спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље
и недолично понашање, намештање спортских резултата
и др.);

-- едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста
и осталих учесника у систему
спорта о питањима битним за
одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
-- периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација
за адекватно задовољавање
потреба грађана у области
спорта на територији једини-

-- рационално и наменско коришћење спортских сала и
спортских објеката у државној
својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и
спортских објеката у својини
јединице локалне самоуправе
кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему
спорта;
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Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 137. став 1. тачка
7) Закона (делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица
локалне самоуправе) остварују се у складу са Законом.
За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана
Oпштина Бачка Паланка обезбеђује
у свом буџету одговарајућа средства,
уз поштовање приоритета утврђених
Законом.
II КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА
ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 2.
Програми којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области
спорта (у даљем тексту: програми) могу
бити одобрени уколико испуњавају критеријуме у погледу:
1. предлагача програма;
2. носиоца програма;
3. садржине и квалитета програма;
4. финансирања програма.
Предлагач програма
Члан 3.
Предлоге годишњих и посебних
програма, у складу са Законом, подносе
следеће организације:
1. надлежни
територијални
спортски савез јединице локалне самоуправе – предлог
свог годишњег програма и
годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Бачка Паланка из члана 137.
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став 1. тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8),
10), 12), 13), 14) и 16) Закона,
ако овим правилником није
другачије утврђено;
2. организације у области спорта са седиштем на територији
општине Бачка Паланка –
предлог свог посебног програма из члана 137. став 1. тач. 4),
9), 11) и 15) Закона, ако овим
правилником није другачије
утврђено.
Предлагач програма којим се обезбеђује задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта не може предлогом програма да обухвати активности
које се већ финансирају средствима из
покрајинског и републичког буџета.
Под надлежним територијалним
спортским савезом јединице локалне самоуправе сматра се, у складу са чланом
138. став 6. Закона, онај спортски савез са
седиштем на територији општине Бачка
Паланка који је учлањен у Спортски савез Србије.
Носилац програма
Члан 4.
Носилац Годишњег и Посебног
програма мора:
-- да буде регистрован у складу
са Законом;
-- да искључиво или претежно
послује на недобитној основи,
ако Законом није друкчије одређено;
-- да има седиште на територији
општине Бачка Паланка;
-- да је директно одговоран за
припрему и извођење програма;
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-- да је у претходном периоду
учествовао у редовном систему такмичења најмање три
такмичарске сезоне;
-- да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности
и делатности;
-- да је са успехом реализовао
одобрени програм, уколико је
био носилац програма ранијих
година;
-- да располаже капацитетима за
реализацију програма;
-- да је спортска грана којом се
бави спортска организација
препозната од стране Министарства омладине и спорта
као спортска грана од посебног
значаја за Републику Србију;
-- да је спортска организација
члан надлежног националног
гранског спортског савеза за
спортску грану и област спорта у Републици Србији;
Носилац програма не може да:
1. буде у поступку ликвидације,
стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2. има блокаду пословног рачуна
у тренутку закључења уговора
о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских
средстава на пословни рачун,
пореске дугове или дугове према организацијама социјалног
осигурања;
3. буде у последње две године правноснажном одлуком
кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са
својим финансијским пословањем, коришћењем имовине,
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раду са децом и спречавањем
негативних појава у спорту.
Члан 5.
Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава,
ако је намерно или с крајњом непажњом
лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је
пропустио да да све потребне информације.
Носилац програма не може добијати средства из буџета Општине за
реализацију својих програма две године
од дана када је утврђено постојање околности из члана 133. став 1. тачка 1-7. Закона.
Носиоцу програма не могу бити
одобрена средства за реализацију новог
програма пре него што поднесе извештај
о остваривању и реализацији одобреног
програма у складу са чланом 20. овог
правилника.
Садржина и квалитет програма
Члан 6.
Предлог програма мора да испуњава следеће критеријуме:
1. да доприноси задовољавању
потреба и интереса грађана у
области спорта утврђених Законом;
2. да је у складу са циљевима и
приоритетима спорта у Општини;
3. да је у складу са програмом и
спортским правилима надлежног националног и покрајинског спортског савеза;
4. да је у складу са условима,
критеријумима и циљевима
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наведеним у јавном позиву, код
посебних програма;
5. да се реализује на територији
општине Бачка Паланка, осим
програма припрема и учешћа
на међународним спортским
такмичењима;
6. да има значајан и дуготрајан
утицај на развој спорта на територији Општине;
7. да ће се реализовати у текућој
години;
8. да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у
програму и потребне ресурсе
за реализацију програма и да
не постоји никаква сумња у
могућност реализовања програма;
Члан 7.
Садржина и квалитет програма
морају бити такви да обезбеде успех програма, узимајући у обзир факторе које
носилац програма може контролисати и
факторе (ситуације, догађаји, услови, одлуке) који су неопходни за успех програма али су у приличној мери или у потпуности изван контроле носиоца програма.
Спортисти, спортски стручњаци
и друга лица ангажована на реализацији програма морају испуњавати услове за обављање спортских активности и
спортских делатности утврђене Законом,
а њихово ангажовање мора бити у складу са Законом.
Финансирање програма
Члан 8.
Програми се финансирају, у целини или делимично и у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи
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утрошак средстава из буџета јединице
локалне самоуправе постигну намеравани резултати.
Годишњи програми се финансирају у ратама (месечно или квартално),
а Посебни програми се суфинансирају
једнократно или у ратама, у зависности
од временског периода за реализацију
програма.
Потребе грађана из члана 137. став
1. тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет
при избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у
Општини, односно други програми могу
бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 137. став
1. тач. 1), 2) и 6) Закона.
Члан 9.
Финансијски план (буџет) програма предвиђен предлогом програма треба
да буде:
1. остварив и објективан – да су
планирани реални износи по
свим изворима средстава и врстама трошкова;
2. обухватан – да садржи све
трошкове програма из свих извора финансирања;
3. структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца
за израду програма;
4. уравнотежен – у односу на
планиране трошкове;
5. тачан и реалан – по свим врстама трошкова.
Члан 10.
Једној организацији у области
спорта не може се одобрити више од
20% средстава од укупне суме средстава
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буџета Општине предвиђених за финансирање програма из области спорта.
Носиоци програма дужни су да
промет буџетских средстава врше преко
посебног рачуна, који ће се користити
искључиво за буџетска средства, у складу са прописима којима се уређује ова
област.
III ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ
УЗ ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ
Члан 11.
Да би спортска организација могла аплицирати за буџетска средства за
Годишње и Посебне програме, осим услова наведених у члану 4. овог Правилника мора да достави и следећу документацију:
1. доказ да је уредно и у потпуности правдала буџетска средства за протеклу годину,
2. копију првог решења регистрације Агенције за привредне регистре,
3. доказ да има учлањене
или уговором ангажоване
спортисте (доказ да је у
протеклој календарској години
имао најмање једну екипу у
редовном систему такмичења
(екипни спортови), односно
да је у протеклој календарској
години
на
покрајинском
првенству наступило најмање
10 такмичара или 5 такмичара
на
државном
првенству
(појединачни спортови),
4. доказ да има најмање једног
стручњака који има законом
предвиђене квалификације за
рад у спорту и дозволу за рад
- лиценцу надлежног гранског
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савеза (приложен уговор о
професионалном, хонорарном
или волонтерском ангажовању
или Одлуку о именовању ако
је тренер члан клуба, као и
копија законом предвиђене
дипломе и копију дозволе за
рад - лиценце). Обавезно се
доставља тражена документација за све ангажоване тренере
у спортској организацији,
5. доказ да има осигуран
простор и спортску опрему
за
спровођење
тренинга
и такмичења (Прилаже се
уговор о закупу простора или
копија власничког листа, ако је
спортска организација власник
објекта, као и списак спортске
опреме),
6. записник са последње Изборне скупштине спортског
удружења из којег је видљива управљачка организација
спортског удружења (Председник, Управни/Извршни одбор,
Надзорни одбор и др),
7. записник са последње Редовне
годишње скупштине спортског удружења,
8. записник са последње седнице
Надзорног одбора,
9. одлуку о висини чланарине,
10. Ажурирану књигу чланова.
Члан 12.
Предлози програма разматрају се
ако су испуњени следећи формални критеријуми:
1. да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу
(апликационом
формулару),
читко попуњеном (откуцаном
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или одштампаном), језиком и
писмом у службеној употреби.
2. да је потпун, јасан, прецизан и
да садржи веродостојне податке;
3. да је поднет у прописаном року.

24. август 2020. године

просторијама надлежног територијалног
спортског савеза и на званичној Интернет страници Општине Бачка Паланка
и надлежног територијалног спортског
савеза.
Члан 14.

Обрасци предлога програма, односно апликационог формулара одштампани су уз овај правилник и чине његов
саставни део, и то:

Предлози годишњих програма
достављају се према динамици утврђеној Програмским календаром из члана
117. став 1. Закона.

Образац 1 – Захтев за финансирање Годишњих програма;

Предлози посебних програма достављају се у року утврђеном јавним позивом.

Образац 2 – Финансијски план Годишњи програми;
Образац 3 – Захтев за суфинансирање Посебних програма;
Образац 4 – Финансијски план
Посебни програми;
Образац 5 – Извештај о утрошку
буџетских средстава;

Члан 13.
Уз предлог програма, поднет
на прописаном обрасцу, подноси
се документација утврђена овим
правилником и друга документација
којом се доказује испуњеност Законом и
овим правилником прописаних ближих
критеријума за задовољавање потреба и
интереса грађана у области спорта.
Образац
предлога
програма
и документација која се доставља
уз предлог програма морају бити у
потпуности попуњени и достављени
надлежном територијалном спортском
савезу у једној запечаћеној коверти/
пакету, заштићеној од оштећења која могу
настати у транспорту, препорученом
поштом, куриром, или лично.
Образац
за
пријављивање
предлога програма доступан је у

Сагласно Закону, Комисија може
изузетно одобрити одређени програм
којим се реализују потребе и интереси
грађана у области спорта из члана 137.
став 1. Закона и на основу поднетог предлога програма у току године, без јавног
позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта, а подносе га овлашћени
предлагачи програма из члана 138. став
5. Закона и када је у питању програм који
није из објективних разлога могао бити
поднет у складу са Програмским календаром, а предмет и садржај програма је
такав да може бити успешно реализован
само од стране одређеног носиоца програма.
IV НАЧИН ОДОБРАВАЊА
ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 15.
За оцену годишњих и посебних
програма Председник Општине Бачка
Паланка образује Стручну комисију (у
даљем тексту: Комисија).
Комисија се састоји од 5 (пет) чланова: председника, потпредседника и
три члана, и то лица која имају искуство
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у управљању организацијама у области
спорта и програмима у области спорта.
Седнице Комисије сазива и њеним
радом руководи председник Комисије, а
у његовом одсуству, потпредседник Комисије.
сник.

О раду Комисије води се запи-

Комисија расписује Јавне позиве,
врши стручни преглед и бодовање поднетих предлога, на основу Закона и овог
правилника и доставља Председнику
Општине предлог за одобравање програма.
Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба
за додатним информацијама или појашњењима или кориговањима, тражи
додатно објашњење или кориговање од
подносиоца, односно носиоца програма.
Комисија може о одређеном питању да затражи и прибави писано
стручно мишљење од стране истакнутих
стручњака или одговарајућих организација.
Члан 16.
Поступак одобравања програма
који су примљени у предвиђеном року
врши се у три фазе.
У првој фази врши се административна (формална) провера и оцена
испуњености услова и критеријума у
погледу носиоца програма, форме предлога програма и адекватности предложеног програма, утврђених Законом, овим
правилником и јавним позивом када су у
питању посебни програми.
Прву фазу спроводи надлежни територијални спортски савез.
У другој фази врши се валоризација достављених програма према критеријумима утврђеним овим Правилни-
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ком, и утврђује предлог Председнику
Општине за одобрење програма.
Другу фазу спроводи Комисија.
Ако је предложени програм прошао претходне две фазе, у трећој фази
доноси се Закључак о одобравању програма и одређењу висине средстава за
реализацију програма.
У трећој фази Председник Општине доноси коначну одлуку о висини средстава и које спортске организације ће бити финасиране, водећи рачуна о предлогу Комисије.
Непотпуни предлози програма не
враћају се подносиоцу предлога.
Техничку и административну
помоћ Комисији пружају овлашћена запослена лица у Општини Бачка Паланка.
Члан 17.
Вредновање квалитета Годишњих
и Посебних програма спроводи се тако
што Комисија врши валоризацију користећи се системом бодовања који је наведен у Табели бр. 1.
На основу достављене документације Комисија врши бодовање за сваку спортску организацију која је ушла у
систем валоризације Годишњих и Посебних програма. На основу укупног броја
бодова спортских организација и укупног износа опредељених финансијских
средстава за Годишње и Посебне програме, добија се вредност једног бода. Након
тога прави се ранг листа валоризованих
спортских организација и утврђује прелиминарни предлог износа средстава за
сваку спортску организацију посебно.
Спортске организације из подручја спорта за све (рекреативног спорта), спорта особа са инвалидитетом,
школског спорта, општински грански
спортски савези, општински територијални спортски савези, не подлежу
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систему бодовања него се финансијска
средства за њих одређују само на основу
понуђених годишњих програма.
Члан 18.
О одобрењу годишњих и посебних програма Општина Бачка Паланка
одлучује појединачним решењем.
Решења о одобрењу годишњег
и посебног програма су коначна и против њих се може водити управни спор.
Предмет управног спора не може бити,
у складу са Законом, износ добијених
средстава по основу годишњих и посебних програма.
Члан 19.
Са подносиоцем одобреног програма, у складу са Законом, Председник
Општине закључује уговор о реализовању програма.
Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема
позива, сагласно Закону, сматраће се да
је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена
мања средства од средстава наведених у
финансијском плану програма, носилац
програма је обавезан да пре закључења
уговора о реализовању програма усклади финансијски план програма и план
реализације програмских активности са
висином додељених средстава и да достави Комисији допуну, односно измену
предложеног програма усаглашену са
висином одобрених средстава.
Уговор о реализовању програма
којим се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта у Општини Бачка Паланка закључен супротно одредбама Закона и овог правилника ништав
је, у складу са чланом 138. став 9. Закона.
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V ИЗВЕШТАЈ О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
Члан 20.
Носиоци одобрених програма
обавезни су да Комисији, преко надлежног територијалног спортског савеза, на
њен захтев, као и у року који је предвиђен овим правилником и уговором о
реализовању програма, а најмање једном
годишње, доставе извештај са потребном
документацијом о остваривању програма или делова програма и коришћењу
средстава буџета Општине.
Периодични извештај се подноси у року од 15 дана по истеку сваког
квартала у току реализације програма,
на Обрасцу 5, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део,
ако овим правилником није другачије
одређено.
Уз периодични извештај на Обрасцу 5. доставља се и целокупна документација везана за извршена плаћања (изводи, рачуни и др.).
Наредна авансна уплата буџетских средстава неће се уплаћивати оним
носиоцима програма који не доставе периодични извештај.
Председник Општине може обуставити даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о
реализовању програма ако носилац одобреног програма не достави извештај у
року предвиђеном уговором.
Комисија разматра само оне извештаје о реализацији програма који су
поднети на прописаном обрасцу.
Члан 21.
На свим документима и медијским
промоцијама везаним за реализовање
програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта мора

24. август 2020. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

бити истакнуто да се програм финансира средствима из буџета Општине.
VI КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА
Члан 22.
Носилац одобреног програма коме
су пренета средства дужан је да наменски користи средства добијена из буџета
Општине.
Средства добијена из буџета
Општине за реализовање програма којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта морају се вратити, у целости или делимично, даваоцу средстава, заједно са затезном каматом од момента пријема, у случајевима
утврђеним у члану 133. ст. 1–3. Закона.
Носилац одобреног програма обавезан је да набавку добара, услуга или
радова у оквиру одобрених средстава врши у складу са законом којим се уређују
јавне набавке.
Члан 23.
Финансирање реализације програма може се обуставити ако носилац
програма:
1. на захтев Комисије, као и у роковима утврђеним уговором
о реализовању програма, није
доставио извештај са потребном
комплетном документацијом
о остваривању програма или
делова програма и коришћењу
средстава буџета Општине;
2. употребљава средства ненаменски, у потпуности или делимично;
3. не поштује динамику реализовања програма или се не придржава прописаних или угово-

Број 20/2020 - страна 1171

рених мера које су утврђене у
циљу обезбеђења реализације
програма;
4. престане да испуњава услове
који су на основу Закона и овог
правилника потребни за одобрење програма;
5. спречи или онемогући спровођење прописаних, односно
уговорених контролних мера;
6. не достави надлежном територијалном спортском савезу,
као овлашћеном предлагачу
годишњих програма, потребне информације, односно не
омогући увид у документа и
активности везане за реализацију годишњег програма;
7. у другим случајевима када
очигледно не може да реализује програм у битном делу како је планирано.
VII ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 24.
Рангирање
спортских
организација, врши се на основу следећих елемената:
1. Статус спорта на националном
нивоу,
2. Традиција спортске организације,
3. Ранг такмичења,
4. Постигнути
протеклој
сезони,

резултати
у
такмичарској

5. Број такмичарских екипа у
редовном систему такмичења,
6. Број ангажованих стручњака
са адекватним образовањем,
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7. Број спортиста у такмичарском систему (сви узрасти),
8. Број репрезентативаца Србије (сви узрасти),
9. Трошкови спортских објеката,
10.Спортске организације од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе.
За оцену годишњих и посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Бачка Паланка користи се систем бодовања
који је наведен у Табели бр. 1.
Укупан број бодова за спортске организације из неолимпијских спортских грана умањује се за 20%, а шах клубовима, удружењима спортских риболоваца и сродним
спортовима укупан број бодова умањује се и до 80%.
Табела бр. 1.
Група
I

II

III

Елементи валоризације
Статус спорта на националном плану
I категорија

10

II категорија

8

III категорија

6

IV, V и VI категорија

3

Традиција спортске организације
Клубови основани пре 50 и више година

20

Клубови са 25 до 49 година традиције

15

Клубови са 11 до 24 година традиције

10

Клубови са 5 до 10 година традиције

5

Ранг такмичења
Екипни спортови
VI ниво такмичења
V ниво такмичења
IV ниво такмичења
III ниво такмичења
II ниво такмичења
I ниво такмичења

IV

Бодови

Појединачни спортови

V ниво такмичења
IV ниво такмичења
III ниво такмичења
II ниво такмичења
I ниво такмичења

30

I ниво такмичења

30

20
10

I ниво такмичења

II ниво такмичења

50

40

II ниво такмичења

III ниво такмичења

ПО.

50

III ниво такмичења

Постигнути резултати у протеклој такмичарској
сезони
VI ниво такмичења

ЕК.

10

5
ЕКИПНИ СП.

ПОЈЕД. СП.

100

80

60

80

60

50

60

50

40

50

40

30

40

30

20

30

20

10

100

60

30

60

40

20

40

20

10
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Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења
5 и више екипа (М+Ж)

50

4 екипе (М+Ж)

40

3 екипе (М+Ж)

30

2 екипе (М+Ж)

20

1 екипа (М или Ж)

10

Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем
4 тренера

25

3 тренера

20

2 тренера

10

1 тренер

5

Број спортиста у такмичарском систему (сви узрасти)
50 и више такмичара

15

20 до 49 такмичара

10

од 3 до 19 такмичара
VIII

5

Број репрезентативаца Србије
5 и више репрезентативаца

25

од 2 до 4 репрезентативца

15

1 репрезентативац
IX
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5

Спортски објекти
Трошкови одржавања спортских терена (струја, вода, грејање)
Отворени терени - 2 и више терена

50

Отворени терени - 1 терен

25

Затворени објекти преко 150 м2

50

Затворени испод 150 м2

25

Трошкови закупа спортских објеката за тренинг (ако општина не
плаћа)

Х

5 и више екипа

35

4 екипе

30

3 екипе

25

2 екипе

20

1 екипа

15

Спортске организацје од посебног значаја за јединицу локалне
самоуправе
Максимално 5 спортских организација на основу Одлуке Председника
општине могу добити додатних 50 бодова

50

1174 страна - Број 20/2020

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 25.
Разрада по елементима вредновања спортских организација:
1. Статус спорта на националном
нивоу
На основу Правилника о националној категоризацији спортова одређује
се и број бодова за ту спортску организацију. Максималан број бодова по овом
основу износи 10.
2. Традиција спортске
организације
На основу документа из којег је
видљива година оснивања, односно почетка такмичења спортске организације
одређује се и број бодова.
Максималан број бодова по овом
основу износи 20.
3. Ранг такмичења
Екипни спортови се разврставају
од првог до шестог нивоа. Ако спортска организација има сениорску мушку
и женску екипу у такмичењу, бодови се
узимају само за једну екипу која носи више бодова. Ако се спортска организација
такмичи само са млађим узрасним категоријама (јуниори, кадети или пионири)
број бодова се умањује за 30%.
Појединачни спортови могу добити максималан број бодова ако су у сениорском узрасту одржани у тој узрасној
категорији општинска, покрајинска и државна првенства. Ако се спортска организација такмичи само са млађим узрасним категоријама (јуниори, кадети или
пионири) број бодова се умањује за 30%.
Ако нека спортска организација
из појединачног спорта има и организовано лига такмичење за бодовање се узима онај број бодова који је повољнији за
ту спортску организацију.
У случају да у екипном спорту
постоји четири нивоа такмичења, макси-
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малан број бодова се умањује за 10%, ако
има три нивоа за наредних 10% итд.
У појединачним спортовима, ако
постоје само два нивоа такмичења, број
бодова се умањује за 20%, а ако има само један ниво такмичења, број бодова се
умањује за 40% од максималног броја бодова.
Најбоље рангираној спортској организацији у једној грани спорта у истом
систему такмичења која броји три и више спортских организација број бодова
се увећава за 20%.
У екипним спортовима најчешће
постоје следећи нивои (рангови) такмичења и то:
Општинске лиге
Међуопштинске лиге (окружне...)
Регионалне лиге
међуокружне, III лиге...)

(покрајинске,

II лиге
I лиге
Националне лиге највишег ранга
(Супер лиге, "А" лиге...)
* Напомена: У екипним спортовима где нема "Супер лиге" "А-лиге", као
највиши ранг се признаје I лига Србије
(V ниво) и признаје се максималан број
бодова по овом критеријуму.
У појединачним спортовима
постоје следећи нивои (рангови) такмичења и то:
Градско/општинско,
међуопштинско првенство
нално)

oкружно,

Покрајинско првенство (региоДржавно првенство

Максималан број бодова по овом
основу износи 50.
4. Постигнути резултати у
протеклој такмичарској сезони
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Екипни спортови - У односу на
ранг такмичења и коначни пласман у
последњем завршеном лигашком такмичењу додељује се одређени број бодова.
Прва колона значи да је освојено прво
место у лиги, друга колона ако је екипа
била пласирана у првој половини екипа и
трећа колона ако је екипа била пласирана
у другој половини екипа на крају лиге.
Појединачни спортови - Прва колона државна првенства
Број бодова на првом месту у првој колони значи да су чланови спортске
организације освојили 10% и више од
укупног броја медаља које су додељене
на сениорском првенству државе. Број
бодова на другом месту у првој колони
значи да су чланови спортске организације освојили од 5 до 9% од укупног
броја медаља које су додељене на сениорском првенству државе. Број бодова на
трећем месту у првој колони значи да је
освојена минимално 1 медаља на сениорском првенству државе.
- Друга колона првенства АП
Војводине Број бодова на првом месту у другој колони значи да су чланови спортске
организације освојили 20% и више од
укупног броја медаља које су додељене
на сениорском првенству АП Војводине. Број бодова на другом месту у другој колони значи да су чланови спортске
организације освојили од 10 до 19% од
укупног броја медаља које су додељене
на сениорском првенству АП Војводине.
Број бодова на трећем месту у другој колони значи да је освојена од 1 до 9% од
укупног броја медаља које су додељене
на сениорском првенству АП Војводине.
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укупног броја медаља које су додељене
на општинском сениорском првенству.
Број бодова на другом месту у трећој
колони значи да су чланови спортске
организације освојили од 25 до 49% од
укупног броја медаља које су додељене
на општинском сениорском првенству.
Број бодова на трећем месту у трећој колони значи да је освојена од 1 до 24% од
укупног броја медаља које су додељене
на општинском сениорском првенству.
Ако спортска организација наступа само са млађим узрастима исти принцип се примењује и за тај узраст али се
број бодова умањује за 30%.
Ако нека спортска организација
из појединачног спорта има и организовано лига такмичење за бодовање се узима онај број бодова који је повољнији за
ту спортску организацију.
У случају да у екипном спорту
постоје четири нивоа такмичења, максимални број бодова се умањује за 10%,
ако има три нивоа за наредних 10% итд.
У појединачним спортовима, ако постоје
само два нивоа такмичења, број бодова
се умањује за 20%, а ако има само један
ниво такмичења, број бодова се умањује
за 40% од максималног броја бодова
Максималан број бодова по овом
основу износи 100.
5. Број такмичарских екипа у
редовном систему такмичења

- Трећа колона општинска првен-

Екипни спортови - У бодовање
се узима број екипа који се налази у редовном систему такмичења надлежног
националног или покрајинског гранског
спортског савеза у свим узрасним категоријама. Укупно се сабирају мушке и
женске екипе ако спортска организација
ради са оба пола.

Број бодова на првом месту у
трећој колони значи да су чланови спортске организације освојили 50% и више од

Појединачни спортови - Да би се
признала екипа у појединачном спорту
неопходно је да је на покрајинском првенству наступило најмање 10 такмича-

ства -
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ра или 5 такмичара на званичном државном првенству у тој узрасној категорији.
Максималан број бодова по овом
основу износи 50.
6. Број ангажованих стручњака
са адекватним образовањем
Да би се признали бодови за спортског стручњака неопходно је да спортска
организација достави за сваког тренера:
1. Копију адекватне дипломе за ту грану
спорта, 2. Копију Уговора о ангажовању
или Одлуку о именовању за тренера ако
је тренер и члан клуба, 3. Копију лиценце надлежног националног гранског
спортског савеза за текућу годину. Без
достављене комплетне документације не
могу се признати бодови по овом основу.
Свака спортска организација може
да има само једног спортског стручњака
по такмичарској селекцији ( пионири,
кадети, јуниори и сениори).
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или Европским играма младих (EYOF).
У бодовање не улазе балканијаде и пионирска такмичења на нивоу Европе и
света. У прилогу обрасца се мора доставити копија званичног билтена шампионата Европе или света из којег се може
доказати да је тај спортиста наступио на
том такмичењу. Бодују се само они спортисти који су у време одржавања европског или светског првенства били регистровани за ту спортску организацију.
Максималан број бодова по овом
основу износи 25.
9. Трошкови одржавања
спортских терена (струја, вода,
грејање)
Спортске организације које користе и одржавају отворене терене (фудбал
и сл.) добијају одређени број бодова како
је то предвиђено у табели, зависно да ли
одржавају један или два терена.

7. Број спортиста у такмичарском
систему (сви узрасти)

Спортске организације које користе и одржавају затворене спортске
објекте добијају одређени број бодова
у зависности од величине коришћеног
простора.

Спортске организације су дужне
доставити оверени списак регистрованих спортиста (све узрасне категорије)
који наступају на такмичењима у текућој
години. Списак спортиста оверава надлежни грански спортски савез који је организатор званичних такмичења.

Спортске организације којима
општина не осигурава бесплатне
термине у државним објектима, добијају
одређени број бодова у зависности
са колико екипа учествују у систему
такмичења, односно са колико екипа
спроводе тренажни процес.

Максималан број бодова по овом
основу износи 15.

Спортске
организације
које
имају бесплатно коришћење термина у
објектима са којима управља општина не
добијају бодове по овом основу.

Максималан број бодова по овом
основу износи 25.

8. Број репрезентативаца Србије
(сви узрасти)
Бодују се само они репрезентативци Србије који су наступили на званичним кадетским, јуниорским и сениорским првенствима Европе и света
у протеклих годину дана. У бодовање
улазе и спортисти који су наступили на
Олимпијским играма, Олимпијским играма младих, Медитеранским играма

Максималан број бодова по овом
основу износи 50.
10. Спортске организације од
посебног значаја за јединицу
локалне самоупораве
На основу члана 137. став 5. Закона
о спорту, јединица локалне самоуправе
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утврђује које су организације у области
спорта од посебног значаја за јединицу
локалне самоуправе. Председник општине доноси решење које организацији у
области спорта су од посебног значаја за
јединицу локалне самоуправе, сходном
применом критеријума прописаних чланом 120. став 3. Закона о спорту. Овим
организацијама доделиће се додатних 50
бодова на укупан број бодова добијених
валоризацијом.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о одобравању, финансирању и суфинансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта
у Општини Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр.
22/2017 и 19/2018).
Члан 27.
Овај Правилник ступа на снагу
даном усвајања.
Члан 28.
Овај Правилник објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-53/2020
Датум: 03.06.2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 20. тачка 15. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", број 129/2007
и 83/2014,101/2016-др.закон), чланa 29. Закона о пољопривредном земљишту ("Сл.
гласник РС", број 62/06), члана 21.,22. и
49. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Србије", број
111/2009 и 20/2015,87/2018,87/2018-др.закон), члана 2. Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди
(,,Службени гласник Републике Србије",
број 27/84), члана 60. став 1. тачка 20. и
члана 138. став 1. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 9/2019) председник
Општине Бачка Паланка, дана 1. јуна
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
упознавање о противпожарним
мерама учесника у жетви, вршидби
и транспорту стрних усева и
именовању њених чланова
Ι
Образује се Комисија за упознавање о противпожарним мерама учесника у жетви, вршидби и транспорту
стрних усева власника и корисника
пољопривредних машина (у даљем тексту: Комисија).
ΙΙ
Задатак Комисије је да пре почетка жетве обави упознавање власника
односно корисника пољопривредних машина које учествују у жетви, вршидби и
транспорту стрних усева са правилима о
посебним мерама заштите од пожара у
пољопривреди у складу са Правилником
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о посебним мерама заштите од пожара у
пољопривреди ("Сл.гласник СРС", број
27/84), и да на основу извршеног издаје
потврду о истом.
ΙΙΙ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Председник
Број:I-020-4/2020-13
Дана: 01. јуна 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Koмисији припада накнадана на
основу правилника о раду комисије.

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

ΙV
Административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће
Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка.
V
У Комисију се именују:
1. Рамић Лука, за председника,
2. Самарџић Иван, за заменика
председника,
3. Радовић Ђорђе, за члана,
4. Плавшић Лазар, за члана,
5. Имрек Павле, за члана.
Мандат председника, заменика
председника Комисије и чланова Комисије траје четири године.
VΙ
Овим решењем ставља се ван
снаге Решење о образовању Комисије за
технички преглед пољопривредних машина које учествују у жетви, вршидби
и транспорту стрних усева и именовању
њених чланова (,,Службени лист Општине Бачка Паланка", број 4/2005 и 9/2007).
VΙΙ
Ово решење објавити у "Службеном листу Опшине Бачка Паланка".

24. август 2020. године

180
На основу члана 44. став 1. тачка
5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 60. став 1. тачка 7.
и тачка 20. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 9/2019), а у вези са чланом 14. Уговора о јавној набавци радова –
постављање дечијег игралишта у Бачкој
Паланци, број ЈН 06/2020, председник
Општине Бачка Паланка дана 12. августа
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
примопредају и коначан обрачун
изведених радова на постављању
дечијег игралишта у
Бачкој Паланци
I
Образује се Комисија за примопредају и коначан обрачун изведених
радова на постављању дечијег игралишта у Бачкој Паланци ( у даљем тексту: Комисија).
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II
У Комисију се именују :
1. Драган Митровић, наручилац ,
2. Милан Телебак, извођач радова,
3. Сандра Којић, дипл. грађевински инж.,стручни надзор,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број:I-020-4/2020-17
Дана: 12. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

4. Радослав Карановић, дипл.
инж. архитектуре, стручни
надзор.
III
Задатак Комисије је да сачини
записник о примопредаји радова и записник о коначном обрачуну изведених
радова који потписују сви чланови комисије. Уколико Комисија за примопредају
и коначан обрачун изведених радова на
постављању дечијег игралишта у Бачкој
Паланци утврди грешке, односно недостатке који се односе на изведене радове,
Извођач радова је дужан да исте отклони у року који одреди комисија.
IV
Комисија за свој рад одговара
председнику Општине Бачка Паланка.
V
Мандат комисије траје до извршења посла.
VI
Ово решење ступа на снагу даном
доношења .
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На основу члана 60. став 1. тачка 23. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 9/2019), а у вези Комисије
за избор корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица доделом
помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа у оквиру регионалног стамбеног програма, Потпројекат 9- куповина сеоских кућа и именовању службеника одговорног за контролу квалитета бр.
I-020-4/2019-57 од дана 30.12.2019. године, председник Општине Бачка Паланка,
дана 18. августа 2020. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
председника Комисије за избор
корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица
доделом помоћи избеглицама за
куповину сеоских кућа у оквиру
регионалног стамбеног програма,
Потпројекат 9- куповина сеоских
кућа и именовању службеника
одговорног за контролу квалитета
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I

III

Разрешава се НИКОЛА ЛАЛИЋ,
дужности заменика председника Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
доделом помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа у оквиру регионалног
стамбеног програма, Потпројекат 9- куповина сеоских кућа и именовању службеника одговорног за контролу квалитета.

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

Разрешава се МИЛКИЦА ПЕТРЖЉАН, дужности службеника одговорног за контролу квалитета у Комисији
за избор корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица доделом
помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа у оквиру регионалног стамбеног програма, Потпројекат 9- куповина сеоских кућа и именовању службеника одговорног за контролу квалитета.
II
Именује се МИЛКИЦА ПЕТРЖЉАН, за заменика председника Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи избеглицама за куповину
сеоских кућа у оквиру регионалног стамбеног програма, Потпројекат 9- куповина
сеоских кућа и именовању службеника
одговорног за контролу квалитета.
Именује се ТАЊА ТОРОВИЋ, за
службеника одговорног за контролу квалитета у Комисији за избор корисника
помоћи за решавање стамбених потреба
избеглица доделом помоћи избеглицама
за куповину сеоских кућа у оквиру регионалног стамбеног програма, Потпројекат 9- куповина сеоских кућа и именовању службеника одговорног за контролу квалитета.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2020-18
Дана: 18. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 58. став 2. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 60. став 1. алинеја 21. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
9/2019), а у вези члана 16. став 2. Одлуке о организацији Општинске управе
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 35/2016 и 30/2019), председник
Општине Бачка Паланка, дана 21. августа 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу помоћника
председника Општине за развој
месних заједница
I
Вилиам Славка, струковни политиколог- специјалиста из Пивница, разрешава се дужности помоћника председника Општине за развој месних заједни-
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ца, због истека мандата председника
општине.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ: I-119-16/2020
ДАНА: 21. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.

I
Дражен Јарић, дипл. економиста
из Бачке Паланке разрешава се дужности помоћника председника Општине
Бачка Паланка у области заштите животне средине, због престанка мандата
председника Општине.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ : I-119-17/2020
ДАНА: 21. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА

183
На основу члана 58. став 2. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 60. став 1. алинеја 21. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
9/2019), а у вези члана 16. став 2. Одлуке о организацији Општинске управе
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 35/2016 и 30/2019), председник
Општине Бачка Паланка, дана 21. августа 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу помоћника
председника Општине у области
заштите животне средине
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Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница с.р.

184
На основу члана 58. став 2. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 60. став 1. алинеја 21. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
9/2019), а у вези члана 16. став 2. Одлуке о организацији Општинске управе
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 35/2016 и 30/2019), председник
Општине Бачка Паланка дана 21. августа
2020. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу помоћника
председника Општине у области
економског развоја и урбанизма
I
Перо Мијановић, мастер – дипл.
инг. геологије из Бачке Паланке, разрешава се дужности помоћника председника Општине Бачка Паланка у области
заштите животне средине, због истека
мандата председника Општине.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
БРОЈ : I-119-18/2020
ДАНА: 21. августа 2020. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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примопредају и коначан обрачун изведених
радова на постављању дечијег игралишта у
Бачкој Паланци ...................................... 1178
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