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На основу чл. 18. и 96. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник 
РС“, број 14/22),

Скупштина општине Бачка 
Паланка, на 20. седници одржаној 10. 
фебруара 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА 

И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА У СТАЛНОМ 

САСТАВУ

1. Разрешавају се чланства у 
Општинској изборној комисији општине 
Бачка Паланка у сталном саставу:

1. ЂОРЂЕ ПОЈУЖИНА председ-
ник,

 - ДУШАН ТАНКОСИЋ, заме-
ник председника,

2. JEЛЕНА МАЛИНОВИЋ члан,

 - САЊА СРЕМАЦ, заменик 
члана,

3. АНА ИВИЋ, члан,

 - МИЛЕТА ЛАЗАРЕВ, заменик 
члана,

4. НЕМАЊА РАДОШЕВИЋ, 
члан,

 - ТАМАРА КАРПОВ, заменик 
члана,

5.  5) СМИЉАНА ВУЛЕТИЋ, 
члан,

 - СЛОБОДАН АНТОНИЋ, за-
меник члана,

6. МИЛЕ КОЛАР, члан,

 - ЗДРАВКО ГРУБОР, заменик 
члана,

7. МИРОСЛАВ АРСЕНОВ, члан,

 - ЈАСМИНА ВУКОЈЕВ, заме-
ник члана,

8. ДУБРАВКА ЖИВИЋ секре-
тар,

 -  РАДА РАЈБЕР заменик секре-
тара.

2. У Општинску изборну комисију 
општине Бачка Паланка у сталном 
саставу именују се:

1. за председника ЂОРЂЕ 
ПОЈУЖИНА дипл. правник,

 - за заменика председника 
ДУШАН ТАНКОСИЋ,дипл. 
правник,

2. MAРИЈА КУТАЊАЦ, члан,

 - за заменика члана АНА ИВИЋ,

3. ЈЕЛЕНА МАЛИНОВИЋ, члан,

 - за заменика члана САЊА СРЕ-
МАЦ,
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4. НЕМАЊА РАДОШЕВИЋ, 
члан,

 - за заменика члана ТАМАРА 
КАРПОВ,

5. СМИЉАНА ВУЛЕТИЋ, члан,

 - за заменика члана СЛОБОДАН 
АНТОНИЋ,

6. МИЛЕ КОЛАР, члан,

 - за заменика члана МИРОСЛАВ 
АРСЕНОВ,

7. ЈЕЛЕНА РАДОВИЋ, члан

 - за заменика члана ТАТЈАНА 
ОБРКНЕЖЕВИЋ.

8. за секретара ДУБРАВКА 
ЖИВИЋ, дипл. правник,

 - за заменика секретара РАДА 
РАЈБЕР, дипл. правник.

3. Ова одлука ступа на снагу 
даном доношења а објављује се на веб-
презентацији Републичке изборне коми-
сије.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ

Правни основ за доношење одлуке 
садржан је у члану 18. став 2. Закона о 
локалним изборима (у даљем тексту: 
Закон), којим је утврђено да председ-
ника, чланове, заменика председника и 
заменике чланова изборне комисије име-
нује скупштина јединице локалне само-
управе.

Разлози за доношење одлуке

Чланом 96. Закона о локалним 
изборима прописано је да скупштина 
образује изборну комисију у складу 
са овим законом у року од седам дана 
од његовог ступања на снагу. Закон о 
локалним изборима је ступио на снагу 8. 
фебруара 2022. године, односно наредног 
дана од дана када је објављен у „Службе-
ном гласнику Републике Србије“.

Објашњење предложених решења

Чланом 11. став 1. Закона о локал-
ним изборима прописано је да орган за 
спровођење локалних избора чине пред-
седник и други чланови органа за спро-
вођење локалних избора и њихови заме-
ници.

С обзиром на то да у општини 
Бачка Паланка на дан ступања на снагу 
Закона има 45651 бирача уписаних у 
Јединствени бирачки списак, Општин-
ску изборну комисију, у складу са чла-
ном 18. став 1. Закона, чине председник, 
6 чланова, заменик председника и 6 
заменика чланова.

Чланом 19. Закона прописано је да 
за председника и заменика председника 
изборне комисије може да буде имено-
вано само оно лице које има високо обра-
зовање у области правних наука.

У складу са чланом 20. Закона, 
чланови и заменици чланова изборне 
комисије у сталном саставу именују се на 
предлог одборничких група сразмерно 
њиховој заступљености у укупном броју 
одборника који припадају одборничким 
групама, с тим да ниједна одборничка 
група не може да предложи више од 
половине чланова и заменика чланова 
изборне комисије у сталном саставу.

С обзиром на то да Одборничка 
група „Александар Вучић-за нашу децу“ 
има 24 одборника, односно више од 
половине од укупног броја одборника 
Скупштине општине Бачка Паланка, она 
има право да предложи председника, 
заменика председника, 2 члана и 2 заме-
ника члана Општинске изборне коми-
сије.

У складу са чланом 22. Закона, 
учесници у раду изборне комисије без 
права одлучивања су секретар изборне 
комисије и заменик секретара изборне 
комисије, које именује скупштина на 
предлог председника скупштине, при 
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чему за секретара и заменика секре-
тара могу да буду именовани секре-
тар скупштине, заменик секретара 
скупштине, начелник општинске, 
односно градске управе, заменик наче-
лника  општинске, односно градске 
управе или лице из реда запослених у 
општинској, односно градској управи 
које има високо образовање у области 
правних наука.

У складу са наведеним, Одбор-
ничка група „Александар Вучић-за нашу 
децу“ је у Општинску изборну комисију 
општине Бачка Паланка предложила 
Појужина Ђорђа, Танкосић Душана, 
Кутањац Марију, Ивић Ану, Малино-
вић Јелену и Сремац Сању. Одборничка 
група „Заједно за Бачку Паланку Покрет 
социјалиста – странка војвођанских Сло-
вака – Саша Борковић, Пеђа Вулетић“ је 
у Општинску изборну комисију општине 
Бачка Паланка предложила Радоше-
вић Немању, Карпов Тамару, Вулетић 
Смиљану, Антонић Слободана и Обрк-
нежевић Татјану. Одборничка група 
Социјалистичка партија Србије-Једин-
ствена Србија је у Општинску изборну 
комисију општине Бачка Паланка 
предложила Колар Милета и Арсенов 
Мирослава. Два самостална одборника 
Српске радикалне странке су у Општин-
ску изборну комисију општине Бачка 
Паланка предложила Радовић Јелену.

Председник Скупштине општине 
је за секретара Општинске изборне 
комисије предложио Живић Дубравку, 
дипл.правника, руководиоца Одељења 
за општу управу и заједничке послове 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка, а за заменика секретара Рај-
бер Раду, дипл.правника, заменика 
начелника Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

Чланом 18. став 3. Закона пропи-
сано је да се одлука о именовању чла-
нова и заменика чланова изборне коми-

сије објављује на веб-презентацији Репу-
бличке изборне комисије.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки 
подносилац изборне листе која је освојила 
мандате у постојећем сазиву Скупштине 
општине може поднети жалбу Управном 
суду у року од седам дана од објављи-
вања ове одлуке на веб-презентацији 
Републичке изборне комисије.

Број: II-119-7/2022
У Бачкој Паланци, 
10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Скупштине општине

Бојан Радман, с.р.
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На основу члана 70. Закона о 
енергетској ефикасности и рационалној 
употреби енергије („Службени гласник 
Републике Србије“, број 40/2021), члана 
61.Закона о становању и одржавању зграда 
(„Службени гласник РС“, број 104/2016 
и 9/2020 - други закон) и члана 40. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019), Скупштина Општине Бачка 
Паланка, на својој 20. седници одржаној 
дана 10. фебруара 2022. године, донела је

ОДЛУКУ 
о бесповратном суфинансирању 

активности на унапређењу 
енергетских својстава стамбених 

зграда, породичних кућа и станова 
на територији општине  

Бачка Паланка
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Члан 1.

Овом Одлуком уређује се пос-
тупак бесповратног суфинасирања 
активности на унапређењу енергетских 
својстава стамбених зграда, породичних 
кућа и станова на територији општине 
Бачка Паланка, које Општина Бачка 
Паланка суфинансира у складу са обез-
беђеним средствима у буџету Општине 
Бачка Паланка, начин спровођења 
поступка доделе средстава, проценат 
учешћа и услови под којима Општина 
Бачка Паланка учествује у финансирању.

Члан 2.

Учешће Општине Бачка Паланка 
у суфинансирању активности одрживог 
развоја становања, а ради унапређења 
енергетских својстава стамбених зграда, 
породичних кућа и станова на територији 
општине Бачка Паланка које, у складу са 
законом представља јавни интерес, може 
износити максимално 50% по сваком 
појединачно одобреном захтеву.

Члан 3.

Општина Бачка Паланка учес-
твује у суфинансирању активности из 
члана 1. ове одлуке путем следећих мера 
енергетске ефикасности:

1. унапређење термичког омота-
ча путем:

• замене спољних прозора 
и врата и других транспа-
рентних елемената термич-
ког омотача,

• постављања термичке из-
олације зидова, таваница 
изнад отворених пролаза, 
зидова, подова на тлу и ос-
талих делова термичког 
омотача према негрејаном 
простору,

• постављања термичке изо-
лације испод кровног покри-
вача.

2. унапређење термотехничких 
система зграде путем замене 
система или дела система ефи-
каснијим системом путем:

• замене постојећег грејача 
простора (котао или пећ) 
ефикаснијим,

• замене постојеће или 
уградња нове цевне мреже, 
грејних тела-радијатора и 
пратећег прибора,

• уградње топлотних пумпи 
(грејач простора или комби-
новани грејач),

• уградње електронски ре-
гулисаних циркулационих 
пумпи,

• опремањем система грејања 
са уређајима за регулацију 
и мерење предате количине 
топлоте објекту (калориме-
три, делитељи топлоте, ба-
ланс вентили),

• уградње соларних колек-
тора у инсталацију за цен-
тралну припрему потрошне 
топле воде,

• уградње соларних панела и 
пратеће инсталације за про-
изводњу електричне енер-
гије за сопствене потребе, 
уградње двосмерног мерног 
уређаја за мерење преда-
те и примљене електричне 
енергије и израде неопходне 
техничке документације и 
извештаја извођача радова 
на уградњи соларних пане-
ла и пратеће инсталације 
за производњу електричне 
енергије који су у складу са 
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законом неопходни прили-
ком прикључења на дистри-
бутивни систем.

Члан 4.

Начин спровођења поступка 
доделе средстава, проценат учешћа 
и услови под којима Општина Бачка 
Паланка учествује у финансирању 
уређује се Правилником о суфинанси-
рању активности на унапређењу енергет-
ских својстава стамбених зграда, поро-
дичних кућа и станова на територији 
општине Бачка Паланка (у даљем тексту: 
Правилник), који доноси Комисија за 
спровођење поступка доделе средстава за 
бесповратно суфинасирање активности 
на  унапређењу енергетских својстава 
стамбених зграда, породичних кућа и 
станова на територији општине Бачка 
Паланка ( у даљем тексту: Комисија), 
коју образује Општинско веће Општине 
Бачка Паланка и на који Општинско веће 
Општине Бачка Паланка даје сагласност. 

Правилником се ближе уређује:

• циљ спровођења мера по-
бољшања енергетске ефи-
касности;

• критеријуми за расподелу и 
коришћење средстава;

• начин обезбеђивања финан-
сијских средстава;

• проценат суфинансирања 
активности;

• начин и услови пријаве на 
јавни позив и критеријуми 
за доделу средстава;

• праћење реализације проје-
кта, извештавање и друге 
активности од значаја за ре-
ализацију пројекта.

Члан 5.

Поступак бесповратног суфинан-
сирања спроводи се на основу јавног 
позива.

Одлуку о спровођењу јавног 
позива за сваку појединачну меру инвес-
тиционог одржавања и унапређења енер-
гетских својстава стамбених објеката 
доноси Општинско веће Општине Бачка 
Паланка.

Јавни позив се објављује на зва-
ничној интернет страници Општине 
Бачка Паланка, огласној табли Општине 
Бачка Паланка, у најмање једном днев-
ном листу који се дистрибуира на тери-
торији општине Бачка Паланка и у 
локалним средствима информисања.

Поступак објављивања јавног 
позива, утврђивања претходног стања 
објеката, прикупљања пријава, спро-
вођења јавног позива, оцењивања 
пријава, оцењивања испуњености услова, 
утврђивање предлога ранг-листе и њено 
објављивање, одлучивање по пригово-
рима на предлог ранг-листе, утврђивање 
коначне ранг-листе као и сачињавање 
записника о спроведеним активностима 
врши Комисија.

Административне послове за пот-
ребе Комисије из става 4. овог члана 
врши Општинска управа Општине Бачка 
Паланка – Одељење за привреду.

Члан 6.

Одлука 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
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-40-16/2022
Дана: 10. фебруара 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Скупштине општине

Бојан Радман, с.р.

43

На основу члана 40. тачка 43. Ста-
тута Општине Бачка Паланка («Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка», 
брoj 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 20. седници, одржаној 
дана 10. фебруара 2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Предлог 

Анекса 1 Уговор о јавно-приватном 
партнерству за поверавање 

обављања комуналне делатности 
производње и дистрибуције 

топлотне енергије, уз обавезну 
реконструкцију система даљинског 

грејања у Општини  
Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Предлог Ане-
кса 1 Уговор о јавно-приватном партнер-
ству за поверавање обављања комуналне 
делатности производње и дистрибуције 
топлотне енергије, уз обавезну рекон-
струкцију система даљинског грејања 
у Општини Бачка Паланка, закљученог 
дана 18.10.2021. годину.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-352-10/2022
Дана: 10. фебруара 2022. године 

Заменик председника
Скупштине општине

Бојан Радман, с.р.

44

На основу члана 100. Закона о заш-
тити животне средине („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 135/2004, 
36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - 
др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 
76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. 
закон), Правилника о образцу програма 
коришћења средстава буџетског фонда и 
извештаја о коришћењу средстава буџет-
ског фонда, начину и роковима њиховог 
достављања („Службени гласник РС“, 
бр. 80/2019), члана 6. Одлуке о буџет-
ском  фонду за заштиту животне сре-
дине Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
26/2009), сагласности Министарства заш-
тите животне средине Републике Србије, 
број  401-00-37/22-02 од  11.01.2022. 
године, и члана 64. став 1. тачка 19. Ста-
тута  Општине Бачка Паланка  („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 
9/2019), Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на својој 84. седници, одржаној 
дана 02. фебруара  2022. године, донело 
је 
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ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 

2022. ГОДИНУ

I

Образац 1. Програма коришћења 
средстава буџетског фонда за заш-
титу животне средине  Општине Бачка 
Паланка за 2022. годину, чини саставни 
део овог акта. 

II

Реализацију овог Програма и над-
зор над извршавањем уговорених оба-
веза и реализацију појединачних про-
грама и пројеката спроводи Одељење за 
финансије и буџет Општинске управе 
Општине Бачка Паланка.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-9/2022
Дана: 02. фебруара  2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик
председника Општине,

Мита Лачански, с.р.

45

На основу члана 144. Закона о 
општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), члана 62. став 1. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Палака“, бр. 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка  на својој  
85. седници одржаној дана 09. фебруара 
2022. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о исправци техничке грешке 

у  Решењу о образовању 
Мултидисциплинарног тима за 
борбу против дрога Општине 

Бачка Паланка

I

ВРШИ СЕ исправка техничке 
грешке у Решењу о образовању Мулти-
дисциплинарног тима за борбу против 
дрога Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
бр.37/2021), у члану 2 став 1. тачка 8. тако 
да уместо:

„Срђан Беливук, представник 
удружења за борбу против зависности 
„Нада“ из Бачке Паланке“,

након исправке гласи:

„Срђан Белик, представник удру-
жења за борбу против зависности „Нада“ 
из Бачке Паланке“,

II

Решење о исправци производи 
правно дејство од када и решење које се 
исправља.

III

У свему осталом Решење о обра-
зовању Мултидисциплинарног тима 
за борбу против дрога Општине Бачка 
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Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр.37/2021), остаје 
непромењено.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-56-3/2021
Дана: 09. фебруара 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.

46

На основу члана 60. став 1. тачка 
20. и члана 138. став 1.  Статута („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019), председник Општине Бачка 
Паланка дана 07. фебруара 2022. године, 
донео је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за 

правдање средстава по јавном 
конкурсу за суфинансирање 

производње медијских садржаја 
из области јавног информисања у 

2021. години

I

Образује се Комисија за правдање 
средстава по јавном конкурсу за суфи-
нансирање производње медијских садр-

жаја из области јавног информисања у 
2021. години ( у даљем тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

 - Младен Лучић, за председника

 - Војислав Зубац, за члана

 - Надежда Ганић, за члана

III

Задатак Комисије је да направи 
извештај о правдању средстава, која 
су медији добили од Општине Бачка 
Паланка по јавном конкурсу за суфинан-
сирање производње медијских садржаја 
из области јавног информисања у 2021. 
години.

IV

Мандат Комисије је до завршетка 
извештаја о правдању средстава.

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка и 
подноси му Извештај о раду.

V

А дминист ративно -тех ни чке 
послове за потребе Комисије обавља 
Одељење за друштвене делатности 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

VI

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2022-5
Дана: 07. фебруара 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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