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На основу члана 31. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 87/2018), члана 
5. тачка 2. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 
општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 7/2021) и члана 
64. став 1. тачка 22. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 9/2019) Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 75. седници, 
одржаној дана 10. децембра 2021. године, доноси

 РЕШЕЊЕ 
 О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ 

И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 1.

Овим Решењем одређују се субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 
на територији општине Бачка Паланка.

Члан 2.

У циљу остваривања права и дужности заштите и спасавања општина Бачка 
Паланка организује и плански дефинише расположиве људске и материјалне ресурсе 
субјеката система заштите и спасавања на својој територији, а у циљу заштите људи, 
материјалних и других добара у ванредним ситуацијама.

Члан 3.

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање грађана, материјалних и 
других добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и дру-
гим несрећама на територији општине Бачка Паланка су:

Назив правног лица Седиште Улица и број Делатност

1. Дом здравља „Др Младен 
Стојановић“ Бачка Паланка ул. Краља Петра 

Првог бр. 26А
Здравствено-
превентивна заштита
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2. ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка Трг братства 
јединства бр. 40

Снабдевање водом и 
комунална делатност

3. ОО Црвени крст Бачка Паланка Бачка Паланка ул. Југослоовенске 
армије бр. 23

Хуманитарна 
активност

4. Установа Центар за социјални 
рад Бачка Паланка Бачка Паланка ул. Југослоовенске 

армије бр. 23 Социјална заштита

5. Геронтолошки центар Бачка Паланка ул. Банатска бр. 4 Социјална заштита

6. Ветеринарска станица Д.О.О Бачка Паланка ул. Југ Богдана бр. 6 Ветеринарске услуге

7. Д.О.О „Дунавпревоз“ Бачка Паланка Новосадски пут бр. 
12 Превоз путника

8. ЈП „Стандард“ Бачка Паланка Трг братства 
јединства бр. 36 Путна инфраструктура

9. Предшколска установа 
„Младост“ Бачка Паланка ул. Југословенске 

армије бр. 18
Васпитно-образовна 
делатност

10. Д.О.О „Чегар електро“ Бачка Паланка ул. Марије Бурсаћ 
бр. 79

Постављање 
електричних 
инсталација

11. В.Д „Дунав“ А.Д Бачка Паланка Трг братства 
јединства бр. 21 Водопривреда

Члан 4.

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине 
Бачка Паланка врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у слу-
чају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама на 
територији општине Бачка Паланка у складу са законом и другим прописима, својом 
делатношћу и расположивим људским и материјалним капацитетима.

Члан 5.

Средства за трошкове спровођења припрема, утврђених мера, задатака и ангажо-
вања субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине Бачка 
Паланка у активностима заштите и спасавања обезбеђују се у Буџету Општине Бачка 
Паланка.

Члан 6.

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о одређивању оспо-
собљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање у Општини Бачка Паланка  
(“Службени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 5/2014).

Члан 7.

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-217-15/2021
Дана: 10. децембра 2021. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 78. став 1. тачка 3. 
Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама 
(“Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 87/2018), члана 8. став 1. Правилника 
о раду повереника и заменика повере-
ника цивилне заштите и критеријума за 
њихово именовање („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 102/20), члана 
12. став 2. и члана 28. став 1. Одлуке о 
организацији и функцио нисању цивилне 
заштите на територији општине Бачка 
Паланка (“Службе ни лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 37/2021), Општински 
штаб за ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка, на својој 30. седници 
одржаној дана 04. јануара 2022. године, 
доноси

ЗАКЉУЧАК 
о постављењу повереника и 

заменика повереника цивилне 
заштите на територији општине 

Бачка Паланка 

Члан 1. 

За поверенике и заменике 
по вереника цивилне заштите у мес-

ним заједницама, у седишту општине и 
на сељеним местима, постављају се 

1. у месној заједници „Братство“, 
за повереника цивилне заш-
тите поставља се председ ник 
Савета месне заједнице Да-
рио Мудринић, а за за меника 
повереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Слободанка Рамић, 

2. у месној заједници „Дунав“, 
за повереника цивилне заш-
тите поставља се председник 
Са вета месне заједнице Дра-
ган Рашовић, а за заменика 
повере ника цивилне заштите 
поста вља се секретар месне 
заједни це Тања Рајшп, 

3. у месној заједници „Центар“, 
за повереника цивилне зашти-
те поставља се председник 
Савета месне заједнице Дра-
ган Митровић, а за заменика 
повере ника цивилне заштите 
поста вља се секретар месне 
заједни це Ђурђина Грубор, 

4. у месној заједници „Стари 
Град“, за повереника цивил-
не заштите поставља се пред-
седник Савета месне заједнице 
Зоран Баћина, а за заменика 
повереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Бошко Вуковић, 

5. у месној заједници „Челарево“, 
за повереника цивилне заш-
тите поставља се шеф месне 
канцеларије у Челареву Ве-
сна Салапура, а за заменика 
повереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Мирослав Арсенов, 

6. у месној заједници „Деспо-
тово“, за повереника цивил-
не заштите поставља се шеф 
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месне канцеларије у Деспотову 
Живана Лаћарак, а за заменика 
повереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Сања Игић,

7. у месној заједници “Гајдобра“, 
за повереника цивил не заш-
тите поставља се шеф месне 
канцеларије у Гајдобри Ја-
смина Поповић, а за заменика 
повереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Милован Савић,

8. у месној заједници „Нова Гај-
добра“, за повереника цивил-
не заштите поставља се шеф 
месне канцеларије у Новој Гај-
добри Рада Савић, а за замени-
ка повереника цивилне зашти-
те поставља се секретар месне 
заједнице Славојка Ћулибрк,

9. у месној заједници „Силбаш“, 
за повереника цивилне зашти-
те поставља се шеф месне кан-
целарије у Силбашу Јасмина 
Остојић, а за заменика повере-
ника цивилне заштите поста-
вља се секретар месне заједни-
це Андреа Пуповац, 

10. у месној заједници „Параге“, 
за повереника цивилне зашти-
те поставља се шеф месне кан-
целарије у Парагама Наде Ма-
рић, а за заменика повереника 
цивилне заштите поставља 
се секретар месне заједнице 
Жељка Тодић, 

11. у месној заједници „Пивнице“, 
за повереника цивилне зашти-
те поставља се шеф месне кан-
целарије у Пивницама Слађа-
на Величковић, а за заменика 
повереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Власта Червени, 

12. у месној заједници „Обровац“, 
за повереника цивилне заш-
тите поставља се шеф месне 
канцеларије у Обровцу Јеле-
на Станојевић, а за заменика 
повере ника цивилне заштите 
поста вља се секретар месне 
заједни це Гојко Радановић, 

13. у месној заједници „Товари-
шево“, за повереника цивил-
не заштите поставља се шеф 
месне канцеларије у Товарише-
ву ГавраЈовицки, а за замени ка 
повереника цивилне зашти те 
поставља се секретар месне 
заједнице Сава Данилов, 

14. у месној заједници „Ка-
рађорђево“, за повереника ци-
вилне заштите поставља се 
шеф месне канцеларије у Ка-
рађорђеву Светлана Хомјак, 
а за заменика повереника ци-
вилне заштите поставља се се-
кретар месне заједнице Ми лан 
Радошевић, 

15. у месној заједници „Нештин“, 
за повереника цивилне заш-
тите поставља се шеф месне 
канцеларије у Нештину Ми-
лојка Митровић , а за заменика 
по вереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Евица Ковачевић, 

16. у месној заједници „Визић“, за 
повереника цивилне заштите 
поставља се шеф месне канце-
ларије у Визићу Милојка Мит-
ровић, а за заменика поверени-
ка цивилне заштите поставља 
се председник Савета месне 
заједнице Лазар Коменић, 

17. у месној заједници „Младе-
ново“, за повереника цивил-
не заштите поставља се шеф 
месне канцеларије у Младе-
нову Светлана Хомјак, а за 
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заменика повереника цивилне 
заштите поставља се секретар 
месне заједнице Миодраг Ваја-
гић.

Члан 2.

 Постављени повереници цивилне 
заштите у месним заједницама „Брат-
ство“, „Дунав“, „Центар“ и „Стари Град“ 
и постављени заменик повереника 
цивилне заштите у мес ној заједници 
„Визић“ су по функцији изабрани пред-
седници Савета месних заједница, те 
се сваким новим избором председника 
Савета ових месних заједница новоиза-
брани председници Савета, по аутома-
тизму, постављају за по веренике цивилне 
заштите у овим месним заједницама, 
односно за заменика повереника цивиле 
заштите у месној заједници „Визић“. 

Постављени повереници цивил-
не заштите у месним заједницама 
„Челаре во“, „Деспотово“, „Гајдобра“, 
„Нова Гај добра“, „Силбаш“, „Параге“, 
„Пивнице“, „Обровац“, „Товаришево“, 
„Карађорђе во“, „Нештин“, „Визић“ и 
„Младеново“ су по функцији шефови 
месних канце ларија, те се сваким новим 
именовањем шефова месних канцела-
рија новоименовани шефови месних кан-
целарија, по ау томатизму, постављају 
за поверенике ци вилне заштите у овим 
месним заједница ма. 

Постављени заменици поверени ка 
цивилне заштите у месним заједница ма, 
изузев постављеног заменика пове-
реника у месној заједници „Визић“, су по 
функцији секретари месних заједница, 
те се сваким новим именовањем секре-
тара месних заједница новоименовани 
секретари, по аутома тизму, именују за 
заменике повереника цивилне заштите.

Члан 3. 

Начелник Општинског штаба 
за ванредне ситуације општине Бачка 
Па ланка координира рад Општинског 
шта ба за ванредне ситуације општине 
Бачка Паланка и рад повереника и заме-
ника повереника цивилне заштите на 
терито рији општине Бачка Паланка.

Члан 4.

Доношењем овог закључка прес-
таје да важи Закључак о постављењу 
повереника и заменика повереника 
цивилне заштите на територији општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка" бр. 37/2012).

Члан 5.

Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања 
у „Службе ном листу Општине Бачка 
Паланка“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
Општински Штаб за ванредне ситуације 
Број: I-217-1/2022-3 
Дана: 04. јануара 2022. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Командант 
Општинског Штаба 

за ванредне ситуације 
Општине Бачка Паланка 

Бранислав Шушница, с.р.
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Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, одговорни уредник Владислава Томашек, 
текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs 
Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs
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