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На основу члана 32. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени глсник РС“, 
бр.129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.за-
кон, 47/18 и 111/21-др.закон) и чл. 40. 
став 1. тачка 20. и чл. 71. Статута Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019) 
Скупштина општине Бачка Паланка је на 
својој 31. седници одржаној дана 18. јану-
ара 2023. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е
о избору члана Општинског већа 

Општине Бачка Паланка

Раде Јелић, бира се за члана Општин-
ског већа Општине Бачка Паланка.

Мандат члана Општинског већа Оп-
штине Бачка Паланка из члана 1.  овог 
Решења траје до истека мандата сазива 
Скупштине општине Бачка Паланка иза-
браног на локалним изборима 21. јуна 
2020. године.

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-6/2023
18. јануара 2023. године

Председник
Скупштине општине

Милан Чавић, с.р.
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Скупштина општине Бачка Паланка на 
основу члана 22. Пословника  Скупшти-
не општине Бачка Паланка (‘’Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка’’ број 
20/2019) на 31.  седници одржаној 18. ја-
нуара 2023. године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 
спровођење и утврђивање  

резултата тајног гласања  за избор 
члана Општинског већа општине 

Бачка Паланка

I

Образује се Комисија за спровођење и 
утврђивање  резултата тајног гласања  за 
избор члана Општинског већа општине 
Бачка Паланка у саставу:   

1. Радослав Карановић, председник 
2. Милош Марковић, члан
3. Горан Мирковић, члан

II

  Ово Решење објавити у ‘’ Службеном 
листу  Општине Бачка Паланка’’. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-119-5/2023
18. јануара 2023. године

Председник 
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. Закона о ло-
клалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 128/07,83/14-др.
закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.
закон) и члана 40. Статута Општине Бач-
ка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/19) Скупштина 
општине на својoj 31.седници одржаној 
дана 18. јануара 2023. године донела је

ОДЛУКУ
о измени Одлуке о накнадама  
и наградама за рад одборника 
Скупштине општине, чланова 

Општинског већа и чланова радних 
тела органа Општине

Члан 1.

У Одлуци о накнадама и наградама за 
рад одборника Скупштине општине, чла-
нова Општинског већа и чланова радних 
тела органа Општине („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 4/21 и 
27/22) у члану 4. брише се став 4. 

У свему осталом Одлука остаје непро-
мењена.

Члан  2.

Сви појмови употребљени у мушком 
граматичком роду обухватају мушки и 
женски род лица на која се односе.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-40-13/2023
18. јануара 2023. године

Председник 
Скупштине општине,

 Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 194. Пословни-
ка Скупштине општине Бачка Паланка  
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 20/2019) и члана 40. Статута Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 31.седници одржаној дана 18. јану-
ара 2023. године доноси

ОДЛУКУ
о приступању изменама и допунама 
Пословника Скупштине општине 

Бачка Паланка

Члан 1.

Приступа се доношењу измена и до-
пуна Пословника Скупштине општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка паланка“, број 20/2019), у циљу 
усклађивања одредаба Пословника са 
одредбама Закона о родној равноправно-
сти („Службени  гласник Републике Ср-
бије“, број 52/2021)

 Члан 2.

Измене Пословника Скупштине оп-
штине Бачка Паланка извршиће се доно-
шењем Одлуке о изменама и допунама 
Пословника Скупштине општине Бачка 
Паланка, чији ће текст сачинити надле-
жно радно тело, Одбор за прописе и упра-
ву.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у “Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-020-5/2023
18. јануара 2023. Године

Председник Скупштине општине,
Милан Чавић , с.р.
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На основу члана 63. Закона о родној 
равноправности („Службени гласник 
Републике Србије“, број 52/2021) и чла-
на 40. Сатута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 9/2019) Скупштина општине 
Бачка Паланка је на својој 31. седници 
одржаној дана 18. јануара 2023. године 
донела

ОДЛУКУ 
О образовању Савета за родну 

равноправност Општине Бачка 
Паланка

I

Oвом Одлуком образује се Савет за 
родну равноправност Општине Бачка Па-
ланка (у  даљем тексту: Савет) уређује 
избор, надлежности и начин рада Савета.

II

Савет има председника и шест члано-
ва, од којих је најмање 40% припадника 
пола који је мање заступљен.

Савет чине именовна или постављена 
лица, представници установа, органа и 
организација у областима значајним за 
родну равноправност.

Скупштина општине именује председ-
ника и чланове Савета.

Oргани јавне власти који имају више 
од 50 запослених и радно ангажованих 
лица, дужни су да из реда својих запосле-
них одреде лице задужено за родну рав-
ноправност у складу са својим актом о 
унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места.

Руководилац органа јавне власти за 
лице из става 4. ове одлуке одређује руко-
водиоца организационе јединице у чијој 
надлежности су послови који се односе 
на вођење евиденција у области рада.

III

Савет обавља следеће послове:
Прати примену прописа из области 

родне равноправности,
Предлаже доношење аката у циљу 

остваривања родне равноправности и по-
литике једнаких могућности,

Предлаже и предузима мере и актив-
ности које доприносе унапређењу родне 
равноправности, нарочито у областима:  
запошљавања, социјалне и здравствене 
заштите, образовања, васпитања, науке 
и технолошког развоја, културе, спорта, 
заштите животне средине. Спречавање и 
сузбијање насиља на основу пола, полних 
карактеристика, односно рода и насиља 
према женама и др.

Прати стање у области јавних полити-
ка и подстиче примену равномерне засту-
пљености полова на местима у одлучива-
њу у Општини;

Прати примену утврђених стандарда 
из области родне равноправности,

Сарађује са другим радним телима у 
органима Општине по питањима из њи-
хове надлежности, а које се односе на 
родну равноправност;

Подстиче на сарадњу Општине са 
удружењима грађана, асоцијацијама гра-
дова и општина у спровођењу активности 
у области родне равноправности.

Обавља друге послове који се односе 
на остваривање родне равноправности у 
Општини, у складу са прописима.

IV

Савет доноси свој Пословник о раду 
којим се уређује начин рада Савета.

У свом раду доноси закључке, мишље-
ња, предлоге, препоруке  и друге акте.

Председник Савета представља Савет, 
сазива седнице и руководи њима.
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V

У раду Савета обавезно учествује лице 
задужено за родну равноправност из чла-
на II oве Одлуке, које пружа стручну и 
административно-техничку помоћ у раду.

VI

Ступањем на снагу ове Одлуке преста-
је да важи Одлука о образовању Савета за 
родну равноправност   („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 2/2009).

VII

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: II-016-10/2023
18. јануара 2023. године   

     
Председник Скупшине општине,

Милан Чавић, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локал-
ној сампуправи („Службени гласник Ре-
публике Србије“, број 128/07,83/14-др.
закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), члана II Одлуке о образовању 
Савета за родну равноправност Oпшти-
не Бачка Паланка, број II- 016-10/2023 и 
члана 40. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 9/19) Скупштина општине 

на својoj 31. седници одржаној дана 18. 
јануара 2023. године донела је

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу председника, 

заменика председника и чланова 
Савета за родну равноправност  

Општине Бачка Паланка

I

Разрешавају се дужности председника, 
заменика председника и чланова Савета 
за родну равноправност Општине Бачка 
Паланка, и то:

• Маја Пилиповић, председник
• Радојка Михајлов, заменик председ-

ника
• Драгана Баћић, члан
• Јелена Галић, члан
• Драгана Грбић, члан
• Душан Адамов, члан
• Николина Миловановић, члан

II

Сви појмови употребљени у мушком 
граматичком роду обухватају мушки и 
женски род лица на која се односе.

III

Oво Решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II- 119-2/2023
18. јануара 2023. године  

Председник Скупштине општине-
Милан Чавић, с.р. 
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 На основу члана 63 став 1.тачка 2. 
Закона о родној равноправности (‘’Слу-
жбени гласник РС“ бр.52/21) и члана II 
Одлуке о образовању Савета за родну рав-
ноправност број II-016-10/2023   и члана 
40. Статута Општине  (‘’Службени лист 
општине Бачка Паланка”, број 9/2019  ) 
Скупштина општине Бачка Паланка је на 
својој 31. седници одржаној дана 18. јану-
ара 2023. године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е  
именовању председника, заменика 
председника и чланова  Савета за 

родну равноправност Општине 
Бачка Паланка

Члан 1.

 Образује се Савет за родну равноправ-
ност Општине Бачка Паланка, на период 
од четири године.

Члан 2.

Савет за родну равноправност Општи-
не Бачка Паланка чине:

• Маја Пилиповић, председница
• Радојка Михајлов, заменица пред-

седнице
• Драгана Баћић, чланица
• Јелена Галић, чланица
• Јелена Малиновић, чланица
• Надежда Ганић, чланица
• Душан Адамов, члан

Члан 3.

Задатак Савета за родну равноправ-
ност је да: 

• прати стање у области родне равно-
правности; 

• иницира и предлаже мере за унапре-
ђење родне равноправности; Осим тога 
Савет може да: 

• разматра и предлаже интердисципли-
нарне (међуресорске) политике и страте-
гије за подстицање и унапређење родне 
равноправности ; 

• предузима акције и предлаже преду-
зимање краткорочних мера које допри-
носе остваривању и унапређивању родне 
равноправности; 

• најмање једном годишње оцењује 
учинке мера за постизање родне равно-
правности и о томе обавештава орган 
управе; 

• прати стање у домену родне равно-
правностии прикупља податке о показа-
тељима родне равноправности и предла-
же мере за њено унапређење;

 • утврђује програм прикупљања, обра-
де и објављивања статистичких података 
(родно осетљива статистика) и других 
база података које ће бити родно осетљи-
ве; 

• надгледа и редовно објављује изве-
штаје о заступљености жена и мушкараца 
на изабраним и именованим положајима 
у органима, службама и установама ; 

• континуирано прати и анализира 
критеријуме који се примењују прили-
ком избора и именовања на јавне послове 
и предлаже мере за отклањање препрека 
које се негативно одражавају на избор и 
именовање мање заступљеног пола ; 

• разматрају програме и предлажу мере 
за подстицање и оспособљавање жена за 
учешће у јавном и политичком животу; 

• прати процес имплементације оп-
штих и регионалних међународних стан-
дарда и механизама за постизање родне 
равноправности;

 • предлаже питања од интереса за по-
стизање родне равноправности за која 
сматра да их треба уврстити у дневни ред 
седница општинског већа или скупштине; 

• обезбеђује међуресорску сарадње на 
питањима родне равноправности;

 • обавља и друге полове везане за 
остваривање родне равноправности у 
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складу са Уставом, законом, статутом и 
општим актом општине који регулише на-
длежности тела за родну равноправност.

Члан 4.

Решење ступа на снагу даном доноше-
ња, а објавиће се у „Службеном листу оп-
штине Бачка Паланка“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНА
БАЧКА  ПАЛАНКА
Број: II-119-3/2023
18. jануара 2023. године  

                                               
Председник Скупштине општине,

Милан  Чавић,с.р.

008

На основу члана 59. став 2. Закона 
о јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 15/2016 
и 88/2019), члана 27. Одлуке о усклађи-
вању оснивачког акта Јавног предузећа 
„Стандард“ из Бачке Паланке са Законом 
о јавним предузећима („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 23/2016 и 
35/2016), члана 40. тачка 56. и члана 138. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 9/2019), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 31. седници, одр-
жаној дана 18. јануара 2023. године, до-
нела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм 

пословања Јавног предузећа 
„Стандард“ Бачка Паланка за 2023. 

годину

I

Даје се сагласност на Програм посло-
вања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка 
Паланка за 2023. годину, који је Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Стандард“ Бач-
ка Паланка, донео на својој 29. седници, 
одржаној дана 16. децембра 2022. године, 
одлуком под бројем  06-439/2-22.

II

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:  II-401-2/2023 
18. јануара 2023. године   

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић,с.р.

009

На основу члана 99. и 100. Закона о 
планирању и изградњи ( „Службени гла-
сник Републике Србије“, бр. 72/2009, 
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 
50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), чла-
на 16. став 1. Одлуке о грађевинском зе-
мљишту ( „Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, бр.8/2017, 35/2017 и 1/2020) 
и члана 40.став 1. тачка 23.Статута Оп-
штине Бачка Паланка ( „Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ , бр.9/2019), 
Скупштина Општине Бачка Паланка на 
својој 31. седници, одржаној дана 18. ја-
нуара 2023. доноси  
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ПРОГРАМ ДАВАЊА У ЗАКУП И ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 

2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Програм давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општи-
не Бачка Паланка за 2023.годину  обухвата грађевинско земљиште у јавној својини Оп-
штине Бачка Паланка које се отуђује у складу са Законом о планирању и изградњи ( 
„Службени гласник Републике Србије“, бр.72/2009,81/2009-испр.,64/2010-одлука УС, 
24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука  УС, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и Одлуком о грађевин-
ском земљишту ( „Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр.8/2017, 35/2017 и 1/2020) 
ради привођења намени у складу са планским документом. 

Члан 2.            

       Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 12/2020, 9/2022) – локалитет блок 1 –грађевинско 
подручје насеља Бачка Паланка, К.О. Бачка Паланка – град:

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

       2389       2608/5 260 м²  уређено  породично становање

Члан 3. 

Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, бр.12/2020) –локалитет блок број „3“, грађевинско по-
дручје насеља Бачка Паланка, КО Бачка Паланка-град. 

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

     3845    7375/10      52 м²  уређено  породично становање
     3845    7375/13      12 м²  уређено  породично становање
     3845    7375/14      56 м²  уређено  породично становање
     3845    7375/15      49 м²  уређено  породично становање

Члан 4 .

        Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 12/2020, 9/2022) – локалитет блок 13 - грађевинско 
подручје насеља Бачка Паланка, К.О. Бачка Паланка – град:

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

       2389       6107 564 м²  неуређено  породично становање

Члан 5. 

Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка („Службени 
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лист Општине Бачка Паланка“ број 12/2020, 9/2022) – локалитет блок 14 - грађевинско 
подручје насеља Бачка Паланка, К.О. Бачка Паланка – град:

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

       2389 6420 499 м²  уређено  породично становање

Члан 6.

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Бачка Паланка („Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка“, бр.12/2020) – локалитет блок „24“-грађевинско 
подручје насеља Бачка Паланка, КО Бачка Паланка-град.

Број листа 
непокретности

Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

       2389        257/4     116 м² неуређено  породично становање
       2389        257/5     107 м²  неуређено  породично становање
       2389        257/6     100 м²  неуређено  породично становање
       2389        257/7      91  м²  неуређено  породично становање
       2389        257/8        85 м² неуређено породично становање
       2389        257/9      76 м²  неуређено породично становање
       2389       257/10      68 м²  неуређено  породично становање
       2389       257/11      62 м²  неуређено породично становање

Члан 7. 

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Бачка Паланка („Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка“, бр.12/2020) – локалитет блок „30“-грађевинско 
подручје насеља Бачка Паланка, КО Бачка Паланка-град.

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

       2389 2247 333 м²  уређено  породично становање

Члан 8.

Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 12/2020) – локалитет блок 31 - грађевинско подручје 
насеља Бачка Паланка, К.О. Бачка Паланка – град:

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

       2389       580/22 133 м²  неуређено за спортске садржаје

Члан 9. 

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Бачка Паланка („Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка“, бр.12/2020) – локалитет блок „46“-грађевинско 
подручје насеља Бачка Паланка, КО Бачка Паланка-град.

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

       2389 3283/22   19 м²  уређено  породично становање
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Члан 10. 

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Бачка Паланка („Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка“, бр.12/2020,9/2022 – локалитет блок „56“-грађевин-
ско подручје насеља Бачка Паланка, КО Бачка Паланка-град.

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

      2389 5510/4  296 м²  уређено  вишепородично становање

Члан 11.

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Бачка Паланка („Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка“, бр.12/2020) – локалитет блок „66“-грађевинско 
подручје насеља Бачка Паланка, КО Бачка Паланка-град.

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

       10601 919/2  210 м²  уређено  породично становање

Члан 12.

Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 12/2020) – локалитет блок 71 - грађевинско подручје 
насеља Бачка Паланка, К.О. Бачка Паланка – град:

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

       3845       7298/12 30 м²  уређено  породично становање

Члан 13.

Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, бр.12/2020) -грађевинског подручја насеља Бачка Палан-
ка, КО Бачка Паланка-град.

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

      3845     7386/2      130 м²  уређено  радна зона

Члан 14 .

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Гајдобра („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, бр.10/2018 и 14/2019 ) – локалитет блок „26“-грађевински 
реон насеља Гајдобра, КО Гајдобра. 

Број листа 
непокретности Број парцеле Површина уређеност намена парцеле

       1646       37/1      743 м²  неуређено  стамбена зона

Члан 15.

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем или прикупља-
њем понуда јавним огласом ради изградње као и цена земљишта које се отуђује непосред-
ном погодбом у складу са Законом утврђује се у висини тржишне вредности грађевинске 
парцеле увећане за износ средстава уложених у припрему земљишта. 
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Тржишну вредност грађевинског зе-
мљишта утврђује орган овлашћен за про-
цену непокретности за сваку грађевинску 
парцелу која се отуђује. 

Члан 16.

По захтеву заинтересованог лица, уко-
лико су испуњени услови прописани За-
коном о планирању и изградњи и Одлуком 
о грађевинском земљишту, грађевинско 
земљиште у јавној својини Општине Бач-
ка Паланка се даје у закуп или се отуђује 
путем непосредне погодбе у случајевима 
прописаним чланом 100. Закона.

Члан 17.

Овај Програм ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном ли-
сту Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКА ПА-
ЛАНКА
Број: II-464-6/2023
18. јануара 2023. године

Председник Скупштине општине, 
     Милан Чавић,с.р.

010

На основу члана 22 став 6, члана 27 
став 10 Закона о јавној својини  („Сл.гла-
сник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 
95/2018 и 153/2020), члана 3 став 4 тачка 
2 и члана 6 Одлуке о прибављању и рас-
полагању стварима у јавној својини Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ бр. 10/2014, 
21/2014 и 29/2019),  члана 40 став 1 тачка 
18 и 39 и члана 138 став 1 Статута Оп-
штине Бачка Паланка („Сл.лист Општи-
не Бачка Паланка“, бр.9/2019) решавају-
ћи по захтеву Основне школе „Десанка 
Максимовић“ Бачка Паланка број 408 

од 29. децембра 2022. године, Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 31. 
седници одржаној дана 18. јануара 2023. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е    
о давању сагласности  

Основној школи „Десанка 
Максимовић“ из Бачке Паланке
за давање у закуп непокретности 

(спортска сале) за 2023.годину

Члан 1

Даје се сагласност Основној школи 
„Десанка Максимовић“ из Бачке Палан-
ке, ул.Скојевска бр.1/а, да може у складу 
са законом дати у закуп спортску салу 
која се налази на катастарској парцели бр. 
23791 К.О. Бачка Паланка-град.

Члан 2

Намена спортске сале за време трајања 
закупа је обављање спортских активно-
сти.

 У случају промене намене за време 
трајања закупа, потребна је нова сагла-
сност. 

Члан 3

Висина закупнине за простор из члана 
1 овог Решења одређује се полазећи од 
процењене тржишне висине закупнине, 
утврђене на основу општег акта Општине 
Бачка Паланка, којим је утврђена закуп-
нина за пословни простор. 

Члан 4

Рок трајања закупа је до 31. децембра 
2023. године.

Члан 5

Средства остварена давањем у закуп 
непокретности из члана 1 овог  Решења 
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приход су носиоца права коришћења не-
покретности која се даје у закуп.

Члан 6

Средства која буду обезбеђена давањем 
у закуп простора из члана 1 овог  Решења 
биће искоришћења за побољшање услова 
образовања и васпитања у  погледу про-
стора, опреме и наставних средстава, за 
остваривање програма који нису делат-
ност установе, за исхрану и помоћ деци 
и ученицима.    

Члан 7

Налаже се Основној школи „Десанка 
Максимовић“ из Бачке Паланке да у року  
од осам дана од дана окончања поступка 
давања у закуп Општинској управи Оп-
штине Бачка Паланка, достави податке о 
спроведеном поступку. 

Члан 8

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА                                                                  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА                                                                                   
Број: II-464-7/2023                                                                         
18. jaнуара 2023. године

     
Председник Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

011

На основу члана 40. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 9/2019), Скуп-
штина општине Бачка Паланка на својој 
31. седници, одржаној дана 18. јануара 
2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на  

Финансијски план Дома здравља 
„Др Младен Стојановић“ Бачка 

Паланка за средства опредељена из 
буџета Општине Бачка Паланка  

за 2023. годину

I 

Даје се сагласност на Финансијски 
план Дома здравља „Др Младен Стојано-
вић“ Бачка Паланка за средства опреде-
љена из буџета Општине Бачка Паланка 
за 2023. годину, који је донео Управни 
одбор Дома здравља „Др Младен Стоја-
новић“ Бачка Паланка, на својој 14. сед-
ници, одржаној дана 10. јануара 2023. го-
дине, одлуком под бројем 03-1/14-1-23.

II 

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-3/2023
18. јануара 2023. године

Председник
Скупштине општине

Милан Чавић,с.р.

012

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. Закон, 
47/2018 и 111/2021), члана 40. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 9/2019) и 
члана 8. Одлуке о прибављању и распола-
гању стварима у јавној својини Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 10/2014 и 21/2014), 
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Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 31. седници, одржаној дана  18. ја-
нуара 2023. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
o разрешењу и именовању  чланa 

Комисије за прибављање и 
располагање непокретностима у 
јавној својини Општине Бачка 

Паланка

I

Разрешава  се САЊА СРЕМАЦ, ду-
жности члана Комисије за прибављање 
и раполагање непокретностима у јавној 
својини Општине Бачка Паланка.

II

Именује се АНДРЕА ЈАНКОВИЋ, за 
члана Комисије за прибављање и рапола-
гање непокретностима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка. 

III

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-4/2023
18. јануара  2023. године

     
Председник Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

013

На  основу члана 50. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Србије“, број 129/2007,83/2014- 
др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 
111/2021-др. закон), члана 71. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019) 
и члана 46. Пословника Скупштине оп-
штине („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, 20/2019), Скупштина општине 
Бачка Паланка је на својој 32. седници 
одржаној дана 10. фебруара 2023. године 
донела

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

I

СТЕВО КАРАНОВИЋ, члан Општин-
ског већа  Општине Бачка Паланка, разре-
шава се са функције члана  Општинског 
већа  Општине Бачка Паланка, пре истека 
мандата на који је изабран.

II

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-7//2023
10. фебруара 2023. године

Председник Скупштине општине,
Милан Чавић, с.р.

014

На основу члана 17. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), 
члана 32. тачка 9. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 
101/2016, 47/2018 и 111/2021) и члана 40. 
тачка 12. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 9/2019), Скупштина општи-
не Бачка Паланка, на својој 32. седници 
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одржаној дана 10. фебруара 2023. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Надзорног 
одбора ЈП „Стандард“ Бачка 

Паланка

I

MИЛАН РАДОВИЋ, разрешава се ду-
жности члана Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Стандард“ Бачка Паланка, пре 
истека мандата на који је именован.

II

Oво решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-8/2023
10. фебруара 2023. године    
 

     
Председник Скупштине општине,

Милан Чавић,с.р.

015

На  основу члана 22. Пословника Скуп-
штине општине („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, 20/2019), Скупшти-
на општине Бачка Паланка је на својој 
32. седници одржаној дана 10. фебруара 
2023. године донела

РЕШЕЊЕ
о образовању комисије за 
спровођење и утврђивање 

ртезултата тајног гласања за 
разрешење члана Општинског већа 

Општине Бачка Паланка

I

Образује се комисија за спровођење и 
утврђивање резултата тајног гласања за 
разрешење члана Општинског већа Оп-
штине Бачка Паланка, у саставу:

Радослав Карановић
Зорица Ивошевић
Горан Мирковић

II

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-9/2023
10. фебруара 2023. године    
 

Председник Скупштине општине,
Милан Чавић, с.р.

016

На основу члана 64. и члана 138. став 
1. Статута Општине Бачка Паланка („Слу-
жбени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019) и члана 62. Пословника  Оп-
штинског већа Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 24/2019), Општинско веће Оп-
штине Бачка Паланка на својој 135. сед-
ници, одржаној дана 01. фебруара  2023. 
године, донело је следећи

 З А К Љ У Ч А К
о прихватању Годишњег извештаја 
о раду  Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над 
пословима из изворне надлежности 
Општине Бачка Паланка за 2022. 

годину
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I

Општинско веће је размотрило  и при-
хватило Годишњи извештај о раду Ко-
мисије за координацију инспекцијског 
надзора над пословима из изворне на-
длежности Општине Бачка Паланка за 
2022. годину, који је сачинила Комисија 
за координацију инспекцијског надзора 
над пословима из изворне надлежности 
Општине Бачка Паланка дана 24. јануара 
2023. године, под бројем III-119-1/2023-2.

II

„Овaj закључак објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.                           

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-06-5/2023-2
Дана: 1. фебруара  2023. године

                                                                        
Заменик председника општине,

Мита Лачански,с.р. 

017

На основу члана 64. и члана 139. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 9/2019) и члана 62. Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“,број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
135. седници, одржаној дана 01. фебруара 
2023. године, донело је следећи

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

Жалбене комисије Општине Бачка 
Паланка за 2022. годину

I

Општинско веће је  размотрило и при-
хватило Извештај о раду Жалбене коми-
сије Општине Бачка Паланка за 2022. го-
дину, који је сачинила Жалбена комисија 
Oпштине Бачка Паланка, дана 12. јануара 
2023. године, под бројем III-117-1/2023-2.

II

Овaj закључак објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-06-5/2023-3
Дана: 1. фебруара 2023. године

                                                                                 
Заменик 

председника општине,
Мита Лачански, с.р.  

018

На основу члана 45. став 7. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гла-
сник Републике Србије “,бр.129/2007, 
83/2014-др.закон ,101/2016 - др.закон, 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 63. 
став 1. Статута општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 9/2019), члана 8. став 3. Послов-
ника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
135. седници одржаној дана 01. фебруара  
2023. године, донело је 

Закључак о измени Закључка
о задужењима чланова Општинског 

већа Општине Бачка Паланка
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I

У Закључку о задужењима чланова 
Општинског већа Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист  Општине Бачка Па-
ланка“, бр. 20/2020), поглавље  I  став  1. 
тачка  6. које гласи:

„Весна Вучић, за стање и даљи развој 
међунационалних односа и оставаривања 
права  националних мањина“, мења се и 
гласи:

„Раде Јелић, за стање и даљи развој 
међунационалних односа и оставаривања 
права  националних мањина“.

II

У свему осталом  Закључак  о задуже-
њима чланова Општинског већа Општине 
Бачка Паланка („Службени лист  Општи-
не Бачка Паланка“, бр. 20/2020) остаје на 
снази.

III

Овај Закључак објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Веза број: III-119-32/2020
Дана:  1. фебруара  2023. године   
 

 Заменик 
председника општине,

Мита Лачански, с.р.

019

На основу члана 46. став 1. тачка 8. За-
кона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон, 
47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 64. 
став 1. тачка 2. Статута Општине Бачка 

Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, бр. 9/2019), члана 62. став 1. 
Пословника Општинског већа општине 
Бачка Паланка („Сл. лист општине Бачка 
Паланка”), члана 27. став 14. Правилника 
о суфинансирању мера енергетске сана-
ције, породичних кућа и станова путем 
уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за споствене потре-
бе и унапређење термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулаци-
оних пумпи, термостатских вентила и де-
литеља топлоте по Јавном позиву Управе 
за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности ЈП1/22  („Службени лист 
општине Бачка Паланка“, бр. 21/2022),  
тачке X. става 17. Јавног позива за су-
финансирање уградње соларних панела 
за производњу електричне енергрије на 
породичним кућама и унапређење тер-
мотехничког система путем уградње ка-
лориметара, циркулационих пумпи, тер-
мостатских вентила и делитеља топлоте 
на територији општине Бачка Паланка, 
бр. III-40-25/2022-29 од 24.10.2022.г. и 
Коначне ранг листе крајњих корисника у 
спровођењу мера енергетске санације у 
домаћинствима путем уградње соларних 
панела, за производњу електричне енер-
гије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских вентила и делитеља то-
плоте  на територији општине Бачка Па-
ланка за 2022.г., број: III-40-25/2022-34 
од 29.12.2022.г. (у даљем тексту: Коначна 
ранг листа), а на основу члана 3. став 1. 
тачка 7. Решења број: III-40-18/2022 од 
28.02.2022.г., измена број: III-40-18/2022 
од 26.05.2022.г. и измене број: III-40-
18/2022 од 29.06.2022.г., о образовању 
Комисије за спровођење поступка доделе 
средстава за бесповратно суфинансирање 
активности на унапређењу енергетских 
својстава стамбених зграда, породичних 
кућа и станова на територији општине 
Бачка Паланка, Општинско веће Општи-
не Бачка Паланка на својој 134. седници, 
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одржаној дана 25. јануара 2023. године 
донело је

ЗАКЉУЧАК О ДОДЕЛИ 
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ГРАЂАНИМА 

(КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА) ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ 
КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ 

УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА 
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 
И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ 

СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 
КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ 

ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ 
ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ 

ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И ПОРОДИЧНИХ 

КУЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА У 2022. ГОДИНИ 

Члан 1.

Бесповратна средства за суфинансира-
ње Мере 1. набавку и уградњу соларних 
панела, инвертера и пратеће инсталације 
за породичне куће за производњу елек-
тричне енергије за сопствене потребе, 
уградње двосмерног мерног уређаја за 
мерење предате и примљене електрич-
не енергије, и израде неопходне технич-
ке документације и извештаја извођача 
радова на уградњи соларних панела и 
пратеће инсталације за производњу елек-
тричне енергије који су у складу са зако-
ном неопходни приликом прикључења на 
дистрибутивни систем. Снага соларних 
панела не може бити већа од одобрене 
снаге мерног места, која је наведена у ра-
чуну за утрошену електричну енергију, 
а  максимално до и једнако 6 kWи оста-
ле неопходне инсталације за производњу 
електричне енергије и прикључење на ди-
стрибутивни систем у складу са Прило-
гом 4 из Јавног позива; додељују се сле-

дећим крајњим корисницима:

Ранг Име и презиме, адреса, место 
становања Бодови

1 Стеван Јурић, Фабричко 
насеље 36, Бачка Паланка 99,50

2 Живојин Бошков, Максима 
Горког 12, Бачка Паланка 99,00

3 Бранко Ђурица, Кумановска 7, 
Бачка Паланка 98,50

4 Душан Кошутић, Црногорска 1, 
Бачка Паланка 97,50

5 Марин Ивановац, Цара Лазара 
233, Бачка Паланка 96,00

Члан 2.

На основу овог Закључка Комисија ће 
донети појединачне Закључке о додели 
бесповратних средстава грађанима (крај-
њим корисницима) за спровођење мера 
енергетске санације породичних кућа и 
станова путем уградње соларних панела 
за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе и унапређење термо-
техничког система путем уградње кало-
риметара, циркулационих пумпи, термо-
статских вентила и делитеља топлоте по 
основу јавног позива за суфинансирање 
програма енергетске санације стамбених 
зграда и породичних кућа на територији 
општине Бачка Паланка у 2022. години.

Члан 3.

Појединачним Закључком о додели 
бесповратних средстава грађанима (крај-
њим корисницима) за спровођење мера 
енергетске санације породичних кућа и 
станова путем уградње соларних панела 
за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе и унапређење термо-
техничког система путем уградње кало-
риметара, циркулационих пумпи, термо-
статских вентила и делитеља топлоте по 
основу јавног позива за суфинансирање 
програма енергетске санације стамбених 
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зграда и породичних кућа на територији 
општине Бачка Паланка у 2022. години, 
утврдиће се за коју меру се бесповратна 
средства додељују, укупна вредност ин-
вестиције (извођења радова) у РСД, износ 
одобрен од стране општине у РСД, као и 
сопствено учешће грађанина у РСД. 

Члан 4.

Права и обавезе корисника бесповрат-
них средстава, Општине Бачка Паланка и 
извођача радова, биће детаљно регулиса-
ни тројним уговором.

Члан 5. 

Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“, огласној 
табли Општинске управе Општине Бачка 
Паланка и на званичној интернет страни-
ци Општине Бачка Паланка.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Веза број: III-40-40/2022
Дана: 25. јануара 2023 године

Заменик
председника општине,

Мита Лачански,с.р.

020

На основу члана 38. став 5. Закона о 
удружењима („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 51/2009, 99/2011 - др. 
закони и 44/2018-др.закон), члана 46. За-
кона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон, 
47/2018 и 111/2021-др. закон), Уредбе о 
средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финанси-

рање програма од јавног интереса која 
реализују удружења („Службени гласник 
Републике Србије“, број 16/2018), члана 
6. став 1. Уредбе о критеријумима, мери-
лима и начину избора пројеката у култу-
ри који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединице локалне са-
моуправе („Службени гласник Републике 
Србије“ број  105/16 и 112/17), члана 64. 
и члана 138. став 1.Статута Општине Бач-
ка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019) и члана 62. 
став 1. Пословника Општинског већа Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој  132. седници, одржаној дана 28. 
децембра 2022. године, доноси

ПРАВИЛНИК  
о изменама Правилника

о начину суфинансирања пројеката 
из области културе

Члан 1.

У  Правлнику о начину суфинансирања 
пројеката из области културе („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка” број 
37/2021), члан 6. став 1. мења се и гласи: 

„Суфинансирање пројеката у обла-
сти културе из члана 2. овог Правилни-
ка врши се на основу јавног конкурса (у 
даљем тексту: конкурс), који расписује и 
спроводи Комисија, оглашава се на огла-
сној табли, званичној интернет страни-
ци Општине Бачка Паланка и порталу 
Е-управа.”

Члан 2.

Члан 7. став 3., мења се и гласи:
 „Конкурс за доделу и коришћење 

средстава објављује се на огласној табли, 
званичној интернет страници Општине 
Бачка Паланка и порталу Е-управа.”
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Члан 3.

У члану 8. став 7. се брише, а остали 
ставови се померају за једно место уна-
пред. 

Члан 4.

Овај Правилник  о изменама Правил-
ника ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  листу Оп-
штине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-143/2022
Дана: 28. децембра 2022. године

Заменик  председника Општине,
Мита Лачански, с.р.

021

На основу члана 38. став 5. Закона 
о удружењима („Службени гласник Ре-
публике Србије“, број 51/2009, 99/2011 
- др.закони и 44/2018-др.закон), члана 
46. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014- др. Закон, 101/2016- 
др. закон,  47/2018 и 111/2021), Уредбе о 
средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финанси-
рање програма од јавног интереса која 
реализују удружења („Службени гласник 
Републике Србије“, број 16/2018), члана 
64. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 9/2019) и члана 
62. став 1. Пословника Општинског већа 
Општине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој  132. седници, одржаној дана 28. 

децембра 2022. године, доноси

П Р А В И Л Н И К  
о изменама Правилника о начину 

суфинансирања пројеката 
удружења грађана из области 

социо-хуманитарних делатности

Члан 1.

У  Правилнику о начину суфинансира-
ња пројеката удружења грађана из обла-
сти социо-хуманитарних делатности („ 
Службени лист Општине Бачка Паланка” 
број 37/2021),  члан 6. став 1. мења се и 
гласи: 

„Суфинансирање пројеката из члана 2. 
Овог Правилника  врши се на основу јав-
ног конкурса (у даљем тексту: конкурс), 
који расписује и спроводи Комисија, огла-
шава се на огласној табли,званичној ин-
тернет страници Општине Бачка Паланка 
и порталу Е-управа.”

Члан 2.

Члан 7. став 3., мења се и гласи: „Кон-
курс за доделу и коришћење средстава 
објављује се на огласној табли, званичној 
интернет страници Општине Бачка Па-
ланка и порталу Е-управа.”

Члан 3.

У члану 8. став 7. се  брише, а остали 
ставови се померају за једно место уна-
пред. 

Члан 4.

Овај Правилник  о изменама Правил-
ника ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  листу Оп-
штине Бачка Паланка“. 

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА



19 страна - Броj 1/2023        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      14. фебруар 2023. године

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-144/2022
Дана: 28. децембра 2022. године

Заменик
председника Општине,

Мита Лачански, с.р.

022
На основу члана 38. став 5. Закона о 

удружењима („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 51/2009, 99/2011 - др. 
закони и 44/2018-др.закон), члана 46. За-
кона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014- др. Закон, 101/2016- др. закон , 
47/2018 и 111/2021), Уредбе о средствима 
за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма 
од јавног интереса која реализују удруже-
ња („Службени гласник Републике Срби-
је“, број 16/2018), члана 64. Статута Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019) и 
члана 62. став 1. Пословника Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2019), Општинско веће Општине Бач-
ка Паланка на својој  132. седници, одр-
жаној дана  28. децембра 2022. године, 
доноси

П Р А В И Л Н И К 
о изменама Правилника о начину 

суфинансирања пројеката 
удружења грађана из области 
туризма, екологије и заштите 

животне средине

Члан 1.

У  Правилнику о начину суфинансира-
ња пројеката удружења грађана из обла-
сти туризма, екологије и заштите животне 
средине („ Службени лист Општине Бач-
ка Паланка” број 37/2021),  члан 6. став 1. 

мења се и гласи: 
„Суфинансирање пројеката из члана 2. 

Овог Правилника  врши се на основу јав-
ног конкурса (у даљем тексту: конкурс), 
који расписује и спроводи Комисија, огла-
шава се на огласној табли,званичној ин-
тернет страници Општине Бачка Паланка 
и порталу Е-управа.”

Члан 2.

Члан 7. став 3., мења се и гласи: „Кон-
курс за доделу и коришћење средстава 
објављује се на огласној табли, званичној 
интернет страници Општине Бачка Па-
ланка и порталу Е-управа.”

Члан 3.

У члану 8. став 7. се  брише, а остали 
ставови се померају за једно место уна-
пред. 

Члан 4.

Овај Правилник о изменама Правил-
ника ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном  листу Оп-
штине Бачка Паланка“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III- 40-145/2022
Дана: 28. децембра 2022. године

Заменик председника Општине,
Мита Лачански,с.р.

      
023

На основу члана 4. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 
и 95/2018), члана 64. став 1. тачка 11. и 
члана 138. став 1. Статута Општине Бачка 
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Паланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019) и члана 62. став 1. 
Пословника о раду Општинског већа Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој 134. седници, одржаној дана  25. 
јануара 2023. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на коригован 

Ценовник гробних места са 
изграђеним бетонским стазама 
са или без опсега и костурницa 
на гробљу у Бачкој Паланци и 

насељеним местима општине Бачка 
Паланка

I

Даје се сагласност на коригован Це-
новник гробних места са изграђеним 
бетонским стазама са или без опсега и 
костурница на гробљу у Бачкој Паланци 
и насељеним местима општине Бачка Па-
ланка који је усвојио Надзорни одбор Јав-
ног комуналног предузећа „Комуналпро-
јект“ Бачка Паланка на својој 25 седници, 
одржаној дана 27. децембра 2022. године, 
одлуком  под бројем 01-700/25-1-2022.

Коригован Ценовник   из става 1. чини 
саставни  део овог решења.

II

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-163/2022
Дана: 25. јануара 2023. године

                                                                                
Заменик  председника општине,

Мита Лачански, с.р.

ЦЕНОВНИК ИЗГРАЂЕНИХ ГРОБНИХ 
МЕСТА И КОСТУРНИЦА

  ГРОБНА МЕСТА

 - Гробно место за једну особу ..................
............................................. 19.695,00 дин.

- Гробно место за једну особу израда у

старом делу гробља .......... 25.607,40 дин.   

- Гробно место за две особе  .....................
............................................. 26.052,00 дин.

 - Гробно место за две особе израда у 

 старом делу гробља ..........33.875,40 дин.   

- Гробно место за три особе ......................
............................................. 31.886,40 дин.

 - Гробно место за три особе израда у 

 старом делу гробља ......... 41.464,80 дин.   

- Гробно место за четири особе ................
............................................. 37.182,60 дин.

- Заузето гробно место-сахрањивање у

два нивоа у већ заузето гробно место 

(осим ако није дубинка – 50% од цена

за гробно место за једну особу ) ...............
............................................... 9.847,50 дин.

КОСТУРНИЦЕ

- Израда породичне гробнице за четири 
особе ................................ 182.473,20 дин.

- Израда породичне гробнице за две 
особе ................................. 130.930,80 дин.

- Израда породичне гробнице за четири 
особе у старом делу гробља ......................
.......................................... 221.925,60 дин.

- Израда породичне гробнице за две 
особе у старом делу гробља ......................
........................................... 164.190,00 дин.

*на приказане цене се обрачунава ПДВ 
од 20%

ЦЕНЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 
01.02.2023.ГОД.

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
ЂУРО ШКРБИЋ, с.р.
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На основу члана 4. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 
и 95/2018), члана 64. став 1. тачка 11. и 
члана 138. став 1. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019) и члана 62. став 1. 
Пословника о раду Општинског већа Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој 134. седници, одржаној дана 25. 
јануара 2023. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на коригован 

Ценовник основних комуналних 
услуга за категорију потрошача- 

правна лица у граду и насељеним 
местима општине Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на коригован Це-
новник основних комуналних услуга за 
категорију потрошача - правна лица у 
граду и насељеним местима општине 
Бачка Паланка, који је усвојио Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа „Ко-
муналпројект“ Бачка Паланка на својој 
25 седници, одржаној дана 27. децембра 
2022. године, одлуком  под бројем 01-
700/25-1-2022.

Коригован Ценовник из става 1. чини 
саставни део овог решења.

II

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е

ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-162/2022
Дана: 25. јануара 2023. године

Заменик
председника општине,

Мита Лачански,с.р.

ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГA

1.ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА 
ВОДЕ

-Домаћинство и државне здравствене и
 образовне установе ........ 84,96 дин/м3
 -Правна лица ................. 144,00 дин/м3
 -Домаћинства + локал .....96,75 дин/м3
2.ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
-Домаћинство и државне здравствене и
 образовне установе ........ 42,26 дин/м3
 -Правна лица .................. 72,00 дин/м3
 -Домаћинства + локал .... 48,35 дин/м3
3.ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ 

СМЕЋА
 -Домаћинство ............. 652,24 дин/мес
- Колективно становање ........................

............................................ 799,26 дин/мес
-Домаћинство+локал ... 756,88 дин/мес
-Правна лица до 100 м2-паушал ...........

......................................... 1.371,00 дин/мес
-Правна лица од 100 м2 до 500 м2 .......

............................................... 20,36  дин/м2 
Правна лива преко 500 м2

а) Контејнер од 5 м3-пражњење ми-
н.1.пута недељно ....... 6.270,00 дин/праж.

б) Контејнер од 1,1 м3-пражњење ми-
н.1.пута недељно ........ 1.254,00 дин/праж.

ЦЕНЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 
01.02.2023. ГОДИНЕ

*У ЦЕНУ НИЈЕ ОБРАЧУНАТ ПДВ ОД 
10%  

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
ЂУРО ШКРБИЋ, с.р.
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ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ КОМУ-
НАЛНИХ УСЛУГА

ОСТАЛА НАСЕЉЕНА МЕСТА ОП-
ШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

1.ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА 
ВОДЕ

 -Домаћинство и државне здравствене 
и образовне установе ........... 59,08 дин/м3

 -Правна лица ................. 121,44 дин/м3
 -Домаћинства + локал .... 67,24 дин/м3

2.ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
-Домаћинство и државне здравствене и
 образовне установе ........ 29,35 дин/м3
 -Правна лица .................. 60,59 дин/м3
 -Домаћинства + локал .... 33,61 дин/м3

3.ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ 
СМЕЋА

 -Домаћинство .............. 453,41 дин/мес
-Колективно становање ........................

............................................ 555,56 дин/мес
-Домаћинство+локал ... 526,12 дин/мес
-Правна лица до 100 м2-паушал ..........

............................................ 953,03 дин/мес
-Правна лица од 100 м2 до 500 м2 .....

.............................................. 14,16  дин/м2 

Правна лива преко 500 м2
а)Контејнер од 5 м3-пражњење ми-

н.1.пута недељно ..................  6.270,00 
дин/праж.

б)Контејнер од 1,1 м3-пражњење ми-
н.1.пута недељно .............. 1.254,00 дин/
праж.

ЦЕНЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 
01.02.2023. ГОДИНЕ

*У ЦЕНУ НИЈЕ ОБРАЧУНАТ ПДВ ОД 
10%                       

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА
ЂУРО ШКРБИЋ,с.р.

025

На основу  члана 4. Одлуке о беспо-
вратном суфинансирању активности на 
унапређењу енергетских својстава стам-
бених зграда, породичних кућа и стано-
ва, на територији општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 4/2022), и члана 62. став 1. 
Пословника Општинског већа Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2019), Оп-
штинско веће Општине Бачка Паланка на 
својој  134. седници, одржаној дана  25. 
јануара 2023. године, донело је следеће:

 Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Правилник о 
изменама и допунама Правилника o су-
финансирању, мера енергетске санације, 
породичних кућа, станова и стамбених 
зграда које се односе на унапређење тер-
мотехничког омотача, термотехничких 
инсталација и уградње соларних колек-
тора за централну припрему потрошне 
топле воде по јавном позиву управе за 
подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности ЈП 1/22,  који је донела Ко-
мисија за спровођење поступка доделе 
средстава за бесповратно суфинансирање 
активности на унапређењу енергетских 
својстава стамбених зграда, породичних 
кућа и станова на територији општине 
Бачка Паланка на седници одржаној дана 
18. јануара 2023. године под бројем III-
40-25/2022-36.

II

Ово Решење објавити у „ Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“ .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
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ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Веза број: III-40-39/2022
Дана: 25. јануара  2023. године

Заменик  председника општине,
Мита Лачански,с.р.

026 

На основу  члана 4. Одлуке о беспо-
вратном суфинансирању активности на 
унапређењу енергетских својстава стам-
бених зграда, породичних кућа и стано-
ва, на територији општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 4/2022), и члана 62. став 1. 
Пословника Општинског већа Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2019), Оп-
штинско веће Општине Бачка Паланка на 
својој  134. седници, одржаној дана  25. 
јануара 2023. године, донело је следеће:

 Р Е Ш Е Њ Е 

I

Даје се сагласност на Правилник о 
изменама и допунама Правилника о су-
финансирању мера енергетске санацијe 
породичних кућа и станова путем уград-
ње соларних панела за производњу елек-
тричне енергије за сопствене потребе и 
унапређење термотехничког система пу-
тем уградње калориметара, циркулацио-
них пумпи, термостатских вентила и де-
литеља топлоте по основу јавног позива 
за суфинансирање програма енергетске 
санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова, ЈП 1/22, који је донела 
Комисија за спровођење поступка доделе 
средстава за бесповратно суфинансирање 
активности на унапређењу енергетских 
својстава стамбених зграда, породичних 
кућа и станова на територији општине 
Бачка Паланка на седници одржаној дана 
18. јануара 2023. године под бројем III-
40-25/2022-37.

II

Ово Решење објавити у „ Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“ .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Веза број: III-40-40/2022
Дана: 25. јануара  2023. године

Заменик председника општине,
Мита Лачански,с.р.

027

На основу члана 8. став 2. Одлуке о 
грбу Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка”, број 
23/2011, 4/2015 и 2/2017), члана 64. став 
1. тачка 15. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019) и члана 62. став 
1. Пословника Општинског већа Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2019), 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој  134. седници, одржаној дана 25. 
јануара 2023. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на употребу 

грба Општине Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на употребу грба 
Општине Бачка Паланка а.д. „Недељне 
новине“ Бачка Паланка, у сврху штампа-
ња позивница и диплома поводом одржа-
вања традиционалне манифестације „Би-
рамо спортисту године“, на начин и под 
условима којима се не нарушава углед и 
достојанство Општине Бачка Паланка.

II

Ово Решење ступа на снагу даном до-
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ношења и објавиће се  у „Службеном ли-
сту Општине Бачка Паланка“.

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-031-5/2023
Дана: 25. јануара  2023. године

                                                                                        
Заменик

председника општине,
Мита Лачански,с.р.

028

На основу члана 64. и члана 138. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 9/2019), члана 67. став 3. Одлуке 
о месним заједницама на територији Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 21/2019 и 
12/2022) и члана 62. став 1. Пословника 
Општинског већа Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2019), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 134. 
седници одржаној дана 25. јануара  2023. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 

Савета месне заједнице „Гајдобра“ 
o пријему у радни однос и 

финансирању једног запосленог из 
средстава буџета Општине Бачка 

Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку Савета 
Месне заједнице „Гајдобра“ број 102/2022 
од  14. децембра 2022. године о пријему у 
радни однос и финансирању једног запо-
сленог из средстава буџета Општине Бач-
ка Паланка, на период од две године.

II

Ово Решење ступа на снагу даном до-
ношења и објавиће се у „Службеном ли-
сту Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-12/2023
Дана: 25. јануара 2023 године

   
Заменик

председника општине,
Мита Лачански,с.р.

029 

На основу члана 46. став 1. тачка 7. и 
члана 56. став 3. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07, 83/2014–др. закон, 
101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-
др.закон), члана 49. став 2. и члана 99. 
став 1. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 
113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон и 
114/2021), члана 64. став 1. тачка 16. и 
члана 79. став 3. Статута Општине Бач-
ка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019), Општинско 
веће општине Бачка Паланка на својој 
125. седници, одржаној дана 10. новембра 
2022. године, донело је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о постављeњу заменика начелника 
Општинске управе Општине Бачка 

Паланка

I

ДУБРАВКА ЖИВИЋ, дипломирани 
правник из Бачке Паланке, поставља се 
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на положај заменика начелника Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка, на 
период од пет година, на основу спрове-
деног јавног конкурса.

II

Дубрака Живић ступа на положај за-
меника начелника Општинске управе Оп-
штине Бачка Паланка даном доношења 
овог решења.

III

Ово решење је коначно.

IV

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-119-51/2022
Дана: 10.новембра 2022. године

Заменик председника Општине
Мита Лачански, с.р.

                                                                                                       

030

На основу члана 75. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/16- др. закон и 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 64. 
став 1. тачка 22. члана  138. став 1. и члана 
139. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 76. став 4. 
Одлуке о месним заједницама на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019 и 12/2022), члана 62. Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-

ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
132. седници, одржаној дана 28. децембра 
2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о  давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Стари град“ Бачка  Паланка за 

2023. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Стари град“  Бач-
ка Паланка за 2023. годину, који је Савет 
Месне заједнице „Стари град“, усвојио на 
својој 23. седници, одржаној дана 22. де-
цембра 2022. године.

II

„Ово решење  објавити у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

 РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2022-28
Дана:  28. децембра 2022. године

                                                                                      
Заменик

председника Општине,
Мита Лачански,с.р.

031

На основу члана 75. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/16- др. закон и 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 64. 
став 1. тачка 22. члана  138. став 1. и члана 
139. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 76. став 4. 
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Одлуке о месним заједницама на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019 и 12/2022), члана 62. Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
132. седници, одржаној дана 28. децембра 
2022. године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ
о  давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Братство” Бачкa Паланка за 2023. 

годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Братство“ Бачка 
Паланка за 2023. годину, који је Савет 
Месне заједнице „Братство“, усвојио на 
својој  12. седници, одржаној дана  21. де-
цембра 2022. године.

II

„Ово решење  објавити у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2022-31
Дана:  28. децембра 2022. године

Заменик
председника Општине,

Мита Лачански,с.р.

032

На основу члана 75. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број  129/2007, 

83/2014-др. закон, 101/16- др. закон и 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 64. 
став 1. тачка 22. члана 138. став 1.и члана 
139. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 76. став 4. 
Одлуке о месним заједницама на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019 и 12/2022), члана 62 Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
132. седници, одржаној дана 28. децембра  
2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
о  давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Визић”  за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Визић“за 2023. го-
дину, који је Савет Месне заједнице „Ви-
зић“, усвојио на својој 8. седници, одржа-
ној дана 23. децембра 2022. године.

II

„Ово решење  објавити у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2022-30
Дана: 28. децембра 2022. године

Заменик председника Општине,
Мита Лачански, с.р.
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033

На основу члана 75. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/16- др. закон и 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 64. 
став 1. тачка 22. члана 138. став 1.и члана 
139. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 76. став 4. 
Одлуке о месним заједницама на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019 и 12/2022), члана 62 Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
132. седници, одржаној дана 28. децембра  
2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
о  давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Гајдобра“ за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Гајдобра“ за 2023. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
„Гајдобра“, усвојио на својој 6. седници, 
одржаној  дана 14. децембра 2022. године.

II

Ово решење  објавити у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

 РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2022-20
Дана: 28. децембра 2022. године

Заменик
председника Општине,

Мита Лачански,с.р.

034

На основу члана 75. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/16- др. закон и 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 64. 
став 1. тачка 22. члана 138. став 1.и члана 
139. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 76. став 4. 
Одлуке о месним заједницама на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019 и 12/2022), члана 62 Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
132. седници, одржаној дана 28. децембра  
2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о  давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Дунав“ Бачка Паланка за 2023. 

годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Дунав“ Бачка Па-
ланка  за 2023. годину, који је Савет Ме-
сне заједнице „Дунав“, усвојио на својој 
18. седници, одржаној дана 16. децембра 
2022. године

II

„Ово решење  објавити у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.
РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2022-24
Дана: 28. децембра 2022. године

Заменик
председника Општине,

Мита Лачански,с.р.
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035

На основу члана 75. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/16- др. закон и 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 64. 
став 1. тачка 22. члана 138. став 1.и члана 
139. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 76. став 4. 
Одлуке о месним заједницама на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019 и 12/2022), члана 62 Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
132. седници, одржаној дана 28. децембра  
2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
о  давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Младеново” за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Младеново“ за 
2023. годину, који је Савет Месне зајед-
нице „Младеново“, усвојио на својој 24. 
седници, одржаној дана 15. децембра 
2022. године.

II

„Ово решење  објавити у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2022-26
Дана: 28. децембра 2022. године

                                                                                    
Председник Општинског већа, 

Бранислав Шушница,с.р.                                           

036

На основу члана 75. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/16- др. закон и 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 64. 
став 1. тачка 22. члана  138. став 1. и члана 
139. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 76. став 4. 
Одлуке о месним заједницама на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019 и 12/2022), члана 62. Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
132. седници, одржаној дана 28. децембра 
2022 године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о  давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Обровац“ за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Обровац“ за 2023. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
„Обровац“, усвојио на својој 16. седници, 
одржаној дана 15. децембра 2022. године.

II

Ово решење  објавити у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2022-27
Дана: 28. децембра 2022. године

Заменик  председника Општине,
Мита Лачански, с.р.
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037

На основу члана 75. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/16- др. закон и 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 64. 
став 1. тачка 22. члана 138. став 1.и члана 
139. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 76. став 4. 
Одлуке о месним заједницама на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019 и 12/2022), члана 62 Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
132. седници, одржаној дана 28. децембра  
2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
о  давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Параге“ за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Параге“ за 2023. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
„Параге”, усвојио на својој 5. седници, 
одржаној дана 14. новембра 2022.године.

II

Ово решење  објавити у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2022-34
Дана: 28. децембра 2022. године

                                                                                            
Заменик

председника Општине,
Мита Лачански,с.р.

038

На основу члана 75. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/16- др. закон и 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 64. 
став 1. тачка 22. члана 138. став 1.и члана 
139. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 76. став 4. 
Одлуке о месним заједницама на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019 и 12/2022), члана 62 Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
132. седници, одржаној дана 28. децембра  
2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
о  давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Силбаш” за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Силбаш” за 2023. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
„Силбаш“ усвојио на својој 5. седници, 
одржаној  дана 14. новембра 2022. године.

II

Ово решење  објавити у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2022-33
Дана: 28. децембра 2022. године

                                                                                                               
Председник

Општинског већа,
Бранислав Шушница,с.р.
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На основу члана 75. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/16- др. закон и 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 64. 
став 1. тачка 22. члана  138. став 1. и члана 
139. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 76. став 4. 
Одлуке о месним заједницама на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019 и 12/2022), члана 62. Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој  
132. седници, одржаној дана  28. децем-
бра 2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
о  давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Центар” Бачка Паланка за 2023.

годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Центар“  Бачка 
Паланка за 2023. годину, који је Савет Ме-
сне заједнице „Центар“, усвојио на својој 
19. седници, одржаној дана 22. децембра 
2022. године.

II

„Ово решење  објавити у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2022-29
Дана: 28. децембра 2022. године

                                                                                      
Заменик

председника Општине,
Мита Лачански,с.р.

040

На основу члана 75. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/16- др. закон и 
47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 64. 
став 1. тачка 22. члана 138. став 1.и члана 
139. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 76. став 4. 
Одлуке о месним заједницама на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019 и 12/2022), члана 62 Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
132. седници, одржаној дана 28. децембра  
2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
о  давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Челарево” за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Челарево“ за 2023. 
годину, који је Савет Месне заједнице 
„Челарево“, усвојио на својој 16. седници, 
одржаној дана  23. децембра 2022. године.

II

„Ово решење  објавити у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

 РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2022-32
Дана: 28. децембра 2022. године

Заменик
председника Општине,

Мита Лачански,с.р.
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На основу члана 75. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број  129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/16- др. закон и 
47/2018 и 111/2021-др.закон ), члана 64. 
став 1. тачка 22. члана  138. став 1. и члана 
139. став 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 76. став 4. 
Одлуке о месним заједницама на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019 и 12/2022), члана 62. Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бач-
ка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој  
132. седници, одржаној дана 28. децембра  
2022 године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
о  давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Карађорђево“   за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Карађорђево“ за 
2023. годину, који је Савет Месне зајед-
нице „Карађорђево“, усвојио на својој 
10. седници, одржаној дана 19. децембра 
2022. године.

II

Ово решење  објавити у „Службеном 
листу општине Бачка Паланка“.

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-401-1/2022-25
Дана: 28. децембра 2022. године

                                                                                       
Заменик

председника Општине,
Мита Лачански,с.р.

042

На основу члана 189. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 88/2017, 27/2018-др.закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), члана 50. став 2. Закона 
о предшколском образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 18/2010,101/2017,113/2017-др.закон, 
95/2018-др.закон, 10/2019, 86/2019-др.
закон, 157/2020-др.закон, 123/2021-др.за-
кон и 129/2021), чланови 1.- 4. Правилни-
ка о мерилима за утврђивање економске 
цене програма васпитања и образовања 
у предшколским установама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 87/2021) 
и чланова 64. и 138. став 1. Статута Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка, на својој 136. седници, одржаној дана 
08. фебруара  2023. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању економске цене 
боравка деце  предшколског 

узраста у Предшколској установи 
„Младост“ Бачка Паланка за 

период  од 01.01.2023. до 31.12.2023.
године

I
Овим решењем утврђује се економска 

цена програма васпитања и образовања у 
Предшколској установи „Младост“ Бач-
ка Паланка за период од 01.01.2023. до 
31.12. 2023. године.

II

Економска цена програма васпитања и 
образовања за целодневне облике рада у 
Предшколској установи „Младост“ Бачка 
Паланка утврђује се у износу од 24.800,00 
динара месечно по детету.

Дневна економска цена по детету утвр-
ђује се дељењем месечне економске цене 
по детету из става 1. ове тачке са бројем 
радних дана у месецу.
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III

Учешће корисника услуга у економ-
ској цени по детету износи 20%, односно 
за целодневне облике утврђује се у изно-
су од 4.960,00 динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга у економ-
ској цени по детету за боравак у трајању 
од 4 часа утврђује се у износу од 1.805,00 
динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга у економ-
ској цени по детету за целодневне облике 
-програм припреме за школу утврђује се 
у износу од 4.535,00 динара месечно по 
детету.

Учешће корисника услуга у економ-
ској цени по детету  у трајању од 4 часа 
- програм припреме за школу утврђује се 
у висини цене ужине од 40,00 динара по 
дану.

IV

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Веза број: III- 60-2/2023
Дана: 08. фебруара 2023. године

Председник 
Општинског већа,   

Бранислав Шушница, с.р.

043

На основу члана 100. Закона о зашти-
ти 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 буџетском  
фонду за заштиту животне средине Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 26/2009), 
сагласности Министарства заштите жи-
вотне средине Републике Србије, број  
401-00-65/1/23-02 од  03.02.2023. године, 
и члана 64. став 1. тачка 19. Статута  Оп-
штине Бачка Паланка  („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, бр. 9/2019), 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој  137. седници, одржаној дана 14. 
фебруара  2023. године, донело је 

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 

2023. ГОДИНУ

I

Образац 1. Програма коришћења сред-
става буџетског фонда за заштиту жи-
вотне средине  Општине Бачка Паланка 
за 2023. годину, чини саставни део овог 
акта. 

II

Реализацију овог Програма и надзор 
над извршавањем уговорених обавеза и 
реализацију појединачних програма и 
пројеката спроводи Одељење за финан-
сије и буџет Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

III

„Овај Програм објавити у „ Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка “.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-10/2023
Дана: 14. фебруара  2023. године

Заменик
председника општине,

Мита Лачански,с.р.
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Образац 1

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ/ГРАДА БАЧКА ПАЛАНКА 

ЗА 2023. ГОДИНУ 
Усвојен на седници 137. дана 14.02.2023. године 

Редни број 
активности 

Програмска 
активност 

Сагласност 
министарства 

заштите 
животне 

средине на 
предлог 

програма 
(датум 

издавања 
и број 

сагласности) 

Детаљан опис активности Циљ активности 

Надлежни 
за 

спровођење 
програмске 
активности 

Финансијска 
средства 

потребна за 
реализацију 
предвиђене 
активности 

Извор 
средстава 

финансирања 

Износ 
одобрених 

средстава за 
ову активност 
у претходној 

години 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 

 1 Активност   
Овим мерењем желимо да утврдимо концентрацију 
чађи у ваздуху,сумпордиоксида,азотдиоксида,призем

ног озона и БТЕX-а 

 Утврђивање квалитета 
ваздуха у граду и у 
индустријској зони  

Председник 
општине 600.000,00  Буџет општине 600.000,00 

Управљање отпадом

 2 Активност   Чишћење,санација и рекултивација постојећих 
сметлишта и депонија  

 Одржавање и уређење 
сметлишта и депонија 

Председник 
општине  26.500.000,00 Буџет општине 4.000.000,00 

Контрола и управљање отпадним водама
  Активност               

Контрола и заштита површинских и подземних вода 
  Активност               

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 
  Активност   

Активност   

3 Активност Уклањање зеленог отпада са јавних површина - 
орезивање 

Орезивање биљака ради 
очувања и спречавања  

болести

Председник 
општине 2.000.000,00 Буџет општине 2.000.000,00

4 Активност
Подизање нових зелених површина и засада (саднице, 
земља и уређење насељених места у општини Бачка 

Паланка

Озелењавање и повечање 
нових засада и зелених 

површина

Председник 
општине 1.250.000,00 Буџет општине 1.600.000,00

5 Активност Материјал за очување животне средине
Заштита,одржавање и развој 

заштићених природних 
добара

Председник 
општине 400.000,00 Буџет општине 760.000,00

                                               Мере адаптације на климатске промене 
  Активност               

Активност
Контрола и заштита земљишта

6 Активност   Мерење квалитета земљишта  Утврђивање квалитета 
земљишта  

Председник 
општине  100.000,00 Буџет општине 100.000,00

Контрола и заштита од буке 

7 Активност   Мониторинг буке  Утврђивање нивоа буке у 
општини Бачка Паланка 

Председник 
општине 800.000,00 Буџет општине 800.000,00  

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења 
  Активност               

                      Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

8 Активност   Услуге промоције –штампање 
флајера,билтена,мајица И брошура

Обележавање важних 
датума у области животне 

средине

Председник 
општине  800.000,00  Буџет општине  900.000,00  

9 Активност   
Стручне едукације -обилазак школа и вртића и 

предавања о значају очувања животне средине и 
семинари

Стицање нових знања,обука 
и усавршавање

Председник 
општине  300.000,00  Буџет општине  500.000,00

Остало

10 Активност   Сузбијање крпеља,симулида и третирање комараца  Активност која доприноси 
заштити здравља људи 

Председник 
општине  12.200.000,00  Буџет општине  8.500.000,00  

Активност   

  11 Активност   
Поправка старих канти,контејнера за рециклажу 
отпада и осталих материјала за очување животне 

средине(аератор,електрични бициклови)  

Правилно и безбедно 
одлагање отпада,очување 

канти И остале опреме

Председник 
општине   400.000,00 Буџет општине 800.000,00  

12 Активност Набавка канти,контејнера за одлагање и рециклажу 
отпада

Правилно и безбедно 
одлагање отпада и  очување 

животне средине

Председник 
општине 2.800.000,00 Буџет општине 2.000.000,00

13 Активност Пројекат санације И рекултивације 9 дивљих 
депонија на територији општине Бачка Паланка

Уклањање отпада у циљу 
спречавања загађења 

животне средине

Председник 
општине 2.200.000,00 Буџет општине 0

14 Активност Пројекат уређења И озелењавања парка у центру 
града

Уређење паркова И јавних 
зелених површина

Председник 
општине 400.000,00 Буџет општине 0

Место и датум 
Бачка Паланка
14.02.2023. године

 Председник општине 
Бачка Паланка

Бранислав Шушница
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044

На основу члана 61. Став 7. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправ-
ка,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.за-
кон, 103/2015, 99/16, 113/2017, 95/2018, 
31/2019,  72/2019, 149/2020 и 118/21) и 
члана 14. Одлуке о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2022. годину („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 36/2021)
Одлуке о првом ребалансу буџета Оп-
штине Бачка Паланка за 2022. годину 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, бр. 7/2022) и Одлуке о другом реба-
лансу буџета Општине Бачка Паланка за 
2022. годину („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 24/2022), председник 
Општине Бачка Паланка

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлуком 
буџету Општине Бачка Паланка за 2022. 
годину, раздео 4, Програм 9 – Основно 
образовање, пројектна активност 2003-
0001- Функционисање основних школа, 
функционална класификација 912, пози-
ција 142, економска класификација 463 
„Трансфери осталим нивоима власти“, 
расход по намени 4212 „Стални трошко-
ви“, СОШ „Херој Пинки“ Бачка Паланака  
умањује се у износу од 91.000 динара, док 
се за исти износ повећава апропријација 
обезбеђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2022. годину,раздео 4, 
Програм 9 – Основно образовање, про-
јектна активност 2003-0001- Функциони-
сање основних школа, функционална кла-
сификација 912, позиција 142, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоима власти“, расход по намени 4111 
„Плате, додаци и накнаде запослених“,  
СОШ „Херој Пинки“ Бачка Паланка.

О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за финансије и буџет општин-
ске управе Општине Бачка Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК  
Број: I-40-1/2022-909
Дана: 21. децембра 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

     
Председник

Општине Бачка Паланка                                                                                 
Бранислав Шушница, с.р.

045

На основу члана 61. Став 7. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправ-
ка,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.за-
кон, 103/2015, 99/16, 113/2017, 95/2018, 
31/2019,  72/2019, 149/2020 и 118/21) и 
члана 14. Одлуке о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2022. годину („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 36/2021)
Одлуке о првом ребалансу буџета Оп-
штине Бачка Паланка за 2022. годину 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, бр. 7/2022) и Одлуке о другом реба-
лансу буџета Општине Бачка Паланка за 
2022. годину („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 24/2022), председник 
Општине Бачка Паланка

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлуком 
буџету Општине Бачка Паланка за 2022. 
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годину, раздео 4,Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, пројектна 
активност 0602-0001 – Функционисање 
локалне самоуправе и градских општина, 
функционална класификација 130, пози-
ција 40, економска класификација 4111 
„Плате, додаци и накнаде запослених“ 
умањује се у износу од 3.679.602 динара, 
док се за исти износ повећава апроприја-
ција обезбеђена Одлуком буџету Општи-
не Бачка Паланка за 2022. годину, раздео 
4, Програм 8 - Предшколско васпитање, 
пројектна активност 2002-0002 – Функ-
ционисање и остваривање предшколског 
васпитањеа и образовања, функционална 
класификација 911, позиција 175, економ-
ска класификација 4111 „Плате, додаци и 
накнаде запослених“.

Апропријација обезбеђена Одлуком бу-
џету Општине Бачка Паланка за 2022. го-
дину, раздео 4, Програм 15- Опште услуге 
локалне самоуправе, пројектна активност 
0602-0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функ-
ционална класификација 130, позиција 
41, економска класификација 4121 „Со-
цијални доприноси на терет послодавца“ 
умањује се у износу од 418.490 динара, 
док се за исти износ повећава апроприја-
ција обезбеђена Одлуком буџету Општи-
не Бачка Паланка за 2022. годину, раздео 
4, Програм 8 - Предшколско васпитање, 
пројектна активност 2002-0002 – Функ-
ционисање и остваривање предшколског 
васпитањеа и образовања, функционална 
класификација 911, позиција 176, еко-
номска класификација 4121 „Социјални 
доприноси на терет послодавца“.

Апропријација обезбеђена Одлуком бу-
џету Општине Бачка Паланка за 2022. го-
дину, раздео 4, Програм 15- Опште услуге 
локалне самоуправе, пројектна активност 
0602-0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, функ-
ционална класификација 130, позиција 
41, економска класификација 4122 „Со-
цијални доприноси на терет послодавца“ 
умањује се у износу од 195.992 динара, 

док се за исти износ повећава апроприја-
ција обезбеђена Одлуком буџету Општи-
не Бачка Паланка за 2022. годину, раздео 
4, Програм 8 - Предшколско васпитање, 
пројектна активност 2002-0002 – Функ-
ционисање и остваривање предшколског 
васпитањеа и образовања, функционална 
класификација 911, позиција 176, еко-
номска класификација 4122 „Социјални 
доприноси на терет послодавца“.

О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за финансије и буџет општин-
ске управе Општине Бачка Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК  
Број: I-40-1/2022-910
Дана: 22. децембра 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка                                                                                 

Бранислав Шушница, с.р.

046

На основу члана 61. Став 7. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправ-
ка,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.за-
кон, 103/2015, 99/16, 113/2017, 95/2018, 
31/2019,  72/2019, 149/2020 и 118/21) и 
члана 14. Одлуке о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2022. годину („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 36/2021)
Одлуке о првом ребалансу буџета Оп-
штине Бачка Паланка за 2022. годину 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, бр. 7/2022) и Одлуке о другом реба-
лансу буџета Општине Бачка Паланка за 
2022. годину („Службени лист Општине 
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Бачка Паланка“, бр. 24/2022), председник 
Општине Бачка Паланка

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлуком 
буџету Општине Бачка Паланка за 2022. 
годину, раздео 4,Програм 4- Развој ту-
ризма, пројектна активност 1502-0001 
– Управљање развојем туризма, функци-
онална класификација 473, позиција 172, 
економска класификација 4268 „Матери-
јал“ умањује се у износу од 17.000 дина-
ра, док се за исти износ повећава апро-
пријација обезбеђена Одлуком буџету 
Општине Бачка Паланка за 2022. годину, 
раздео 4,Програм 4 - Развој туризма, про-
јектна активност 1502-0001 – Управљање 
развојем туризма,функционална класи-
фикација 473, позиција 174, економска 
класификација 5122 „Машине и опрема“.

О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за финансије и буџет општин-
ске управе Општине Бачка Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК  
Број: I-40-1/2022-911
Дана: 22. децембра 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка                                                                                 

Бранислав Шушница, с.р.

047

На основу члана 61. Став 7. Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправ-
ка,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.за-
кон, 103/2015, 99/16, 113/2017, 95/2018, 
31/2019,  72/2019, 149/2020 и 118/21) и 
члана 14. Одлуке о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2022. годину („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 36/2021)
Одлуке о првом ребалансу буџета Оп-
штине Бачка Паланка за 2022. годину 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, бр. 7/2022) и Одлуке о другом реба-
лансу буџета Општине Бачка Паланка за 
2022. годину („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 24/2022), председник 
Општине Бачка Паланка

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлуком 
буџету Општине Бачка Паланка за 2022. 
годину, раздео 4, глава 4.06 Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локал-
не самоуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 212, економска класификација 4111 
„Плате, додаци и накнаде запослених“,  
МЗ Младеново, умањује се у износу од 
1.100 динара, док се за исти износ по-
већава апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2022. годину,раздео 4, Месне заједни-
це, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 212, економска класификација 4111 
„Плате, додаци и накнаде запослених“, 
МЗ Деспотово.

Апропријација обезбеђена Одлуком 
буџету Општине Бачка Паланка за 2022. 
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годину, раздео 4, глава 4.06 Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локал-
не самоуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 212, економска класификација 4111 
„Плате, додаци и накнаде запослених“,  
МЗ Гајдобра, умањује се у износу од 
3.500 динара, док се за исти износ по-
већава апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2022. годину,раздео 4, Месне заједни-
це, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 212, економска класификација 4111 
„Плате, додаци и накнаде запослених“, 
МЗ Центар. 

 Апропријација обезбеђена Одлуком 
буџету Општине Бачка Паланка за 2022. 
годину, раздео 4, глава 4.06 Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локал-
не самоуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 213, економска класификација 4121 
„Социјални доприноси на терет посло-
давца“,  МЗ Младеново, умањује се у из-
носу од 200 динара, док се за исти износ 
повећава апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2022. годину,раздео 4, Месне заједнице, 
Програм 15 – Опште услуге локалне са-
моуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 213, економска класификација 4121 
„Социјални доприноси на терет посло-
давца“, МЗ Деспотово.  

Апропријација обезбеђена Одлуком 
буџету Општине Бачка Паланка за 2022. 
годину, раздео 4, глава 4.06 Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локал-
не самоуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 213, економска класификација 4121 

„Социјални доприноси на терет посло-
давца“,  МЗ Гајдобра, умањује се у из-
носу од 400 динара, док се за исти износ 
повећава апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2022. годину,раздео 4, Месне заједнице, 
Програм 15 – Опште услуге локалне са-
моуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 213, економска класификација 4121 
„Социјални доприноси на терет посло-
давца“, МЗ Центар.  

Апропријација обезбеђена Одлуком 
буџету Општине Бачка Паланка за 2022. 
годину, раздео 4, глава 4.06 Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локал-
не самоуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 213, економска класификација 4122 
„Социјални доприноси на терет посло-
давца“,  МЗ Младеново, умањује се у из-
носу од 100 динара, док се за исти износ 
повећава апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2022. годину,раздео 4, Месне заједнице, 
Програм 15 – Опште услуге локалне са-
моуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 213, економска класификација 4122 
„Социјални доприноси на терет посло-
давца“, МЗ Деспотово.  

Апропријација обезбеђена Одлуком 
буџету Општине Бачка Паланка за 2022. 
годину, раздео 4, глава 4.06 Месне зајед-
нице, Програм 15 – Опште услуге локал-
не самоуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 213, економска класификација 4122 
„Социјални доприноси на терет посло-
давца“,  МЗ Гајдобра умањује се у износу 
од 200 динара, док се за исти износ по-
већава апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2022. годину,раздео 4, Месне заједни-
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це, Програм 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 213, економска класификација 4122 
„Социјални доприноси на терет посло-
давца“, МЗ Центар.  

О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за финансије и буџет општин-
ске управе Општине Бачка Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
ПРЕДСЕДНИК  
Број: I-40-1/2022-944
Дана: 28. децембра 2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

     
Председник

Општине Бачка Паланка                                                                                 
Бранислав Шушница, с.р.

048

На основу члана 60. став 1. тачка 7. и 
20, члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 9/2019), и члана 
17. Уговора о јавној набаци радова –из-
градња објекта вртића „Дуга“ ПУ Мла-
дост на Синају у Бачкој Паланци-прва 
фаза, пословни број:IV-404-2/2022-65 oд 
29.03.2022. године, Председник општине 
дана 23.08.2022. године доноси 

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за  

примопредају изведених радова и 
коначни обрачун изведених радова 
на изградњи објекта вртића „Дуга“ 

ПУ Младост на Синају у Бачкој 
Паланци-прва фаза      

I

Образује се Комисија за  примопредају 
изведених радова и коначни обрачун из-
ведених радова на изградњи објекта врти-
ћа „Дуга“ ПУ Младост на Синају у Бачкој 
Паланци-прва фаза.

II

У Комисију се именују:
Велимир Радованов, представник На-

ручиоца, за председника,
Марко Глишић, представник надзора, 

за члана, 
Слободан Ћургуз, представник Ода-

браног понуђача за члана, 

III

Задатак Комисије је да изврши примо-
предају и коначни обрачун изведених ра-
дова  на изградњи објекта вртића „Дуга“ 
ПУ Младост на Синају у Бачкој Палан-
ци-прва фаза.                   

IV

Административно-техничке послове 
за потребе рада Комисије, обављаће Кан-
целарија за локално економски развој, 
Одељења за привреду, Општинске управе 
Општине Бачка Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара Пред-
седнику општине.

 VI

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, и објављује се у „Службеном ли-
сту Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2022-20
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Дана: 23.08.2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

                                                                          
Председник

Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р. 

049

На основу члана 60. став 1. тачка 7. и 
20, члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 9/2019), и члана 
17. Уговора о јавној набаци радова –из-
градња недостајуће инфраструктуре у 
улици Мајевичкој у Бачкој Паланци-Пар-
тија 1, ЈН број 29/2022, пословни бро-
ј:IV-404-2/2022-154 oд 08.08.2022.године, 
Председник општине дана 22.12.2022. го-
дине доноси 

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за  

примопредају изведених радова 
и коначни обрачун изведених 

радова на изградњи недостајуће 
инфраструктуре у улици 

Мајевичкој у  Бачкој Паланци-
Партија 1

I

Образује се Комисија за  примопредају 
изведених радова и коначни обрачун из-
ведених радова на изградњи недостајуће 
инфраструктуре у улици Мајевичкој у 
Бачкој Паланци-Партија 1.

II

У Комисију се именују:
Велимир Радованов, представник На-

ручиоца, за председника,
Сандра Којић, представник надзора, за 

члана, 
Владо Радановић, представник Ода-

браног понуђача за члана. 

III

Задатак Комисије је да изврши при-
мопредају и коначни обрачун изведених 
радова  на изградњи недостајуће инфра-
структуре у улици Мајевичкој у  Бачкој 
Паланци-Партија 1.

IV

Административно-техничке посло-
ве за потребе рада Комисије, обављаће 
Канцеларија за локално економски развој 
Одељења за привреду, Општинске управе 
Општине Бачка Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара Пред-
седнику општине.

VI

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, и објављује се у „Службеном ли-
сту Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2022-24
Дана: 22.12.2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник

                                                                                     
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р. 

050

На основу члана 60. став 1. тачка 7. и 
20, члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 9/2019), и члана 
17. Уговора о јавној набаци радова –пар-
терно уређење дворишта ПУ „Младост“ у 
Бачкој Паланци, ЈН број 26/2022, послов-
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ни број:IV-404-2/2022-152 oд 05.08.2022. 
године, Председник општине дана 
16.12.2022. године доноси 

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за  

примопредају изведених радова и 
коначни обрачун изведених радова 
на партерном уређењу дворишта 
ПУ „Младост“ у Бачкој Паланци       

I

Образује се Комисија за  примопреда-
ју изведених радова и коначни обрачун 
изведених радова на партерном уређењу 
дворишта ПУ „Младост“ у Бачкој Палан-
ци.                                                           

II

У Комисију се именују:
Велимир Радованов, представник На-

ручиоца, за председника,
Сандра Којић, представник надзора, за 

члана, 
Марина Боричић, представник Ода-

браног понуђача за члана. 

III

Задатак Комисије је да изврши при-
мопредају и коначни обрачун изведених 
радова  на партерном уређењу дворишта 
ПУ „Младост“ у Бачкој Паланци .                                                                

IV

Административно-техничке посло-
ве за потребе рада Комисије, обављаће 
Канцеларија за локално економски развој 
Одељења за привреду, Општинске управе 
Општине Бачка Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара Пред-
седнику општине.

VI

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, и објављује се у „Службеном ли-
сту Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2022-23
Дана: 16.12.2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник

                                                                                     
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р. 

051

На основу члана 60. став 1. тачка 7. и 
20, члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 9/2019), и члана 
17. Уговора о јавној набаци радова –из-
градња колектора фекалне канализације 
за прикључење објекта ПУ „Младост“ 
и Црвеног крста у  Бачкој Паланци-Пар-
тија 2, ЈН број 29/2022, пословни бро-
ј:IV-404-2/2022-155 oд 08.08.2022. годи-
не, Председник општине дана 22.12.2022. 
године доноси 

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за  

примопредају изведених радова и 
коначни обрачун изведених радова 

на изградњи колектора фекалне 
канализације за прикључење 

објекта ПУ „Младост“ и Црвеног 
крста у  Бачкој Паланци-Партија 2        

I

Образује се Комисија за  примопреда-
ју изведених радова и коначни обрачун 
изведених радова на изградњи колекто-
ра фекалне канализације за прикључење 
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објекта ПУ „Младост“ и  Црвеног крста у  
Бачкој Паланци-Партија 2 .                                                             

II

У Комисију се именују:
Велимир Радованов, представник На-

ручиоца, за председника,
Жељка Драгичевић, представник над-

зора, за члана, 
Владо Радановић, представник Ода-

браног понуђача за члана. 

III

Задатак Комисије је да изврши при-
мопредају и коначни обрачун изведених 
радова  на изградњи колектора фекалне 
канализације за прикључење објекта ПУ 
„Младост“ и Црвеног крста у  Бачкој Па-
ланци-Партија 2 .                                                    

IV

Административно-техничке посло-
ве за потребе рада Комисије, обављаће 
Канцеларија за локално економски развој 
Одељења за привреду, Општинске управе 
Општине Бачка Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара Пред-
седнику општине.

VI

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, и објављује се у „Службеном ли-
сту Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2022-25
Дана: 22.12.2022. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р. 

052

На основу члана 60. став 1. тачка 7. и 
20, члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 9/2019) и члана 
19. Уговора о јавној набаци радова –уна-
пређење енергетске ефикасности зграде 
Општине Бачка Паланка, улица Краља 
Петра Првог број 16, у Бачкој Паланци, 
к.п. бр.3136, к.о. Бачка Паланка: санација 
објекта и реконструкција вентилационог 
система зграде –II фаза,  ЈН број 38/2022, 
пословни број:IV-404-2/2022-208 oд 
19.10.2022.године, Председник општине 
дана 10.02.2023. године доноси 

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за  

примопредају изведених радова 
и коначни обрачун изведених 

радова на унапређењу енергетске 
ефикасности зграде Општине 
Бачка Паланка, улица Краља 
Петра Првог број 16, у Бачкој 

Паланци, к.п. бр.3136, к.о. Бачка 
Паланка: санација објекта и 

реконструкција вентилационог 
система зграде –II фаза        

I

Образује се Комисија за  примопредају 
изведених радова и коначни обрачун из-
ведених радова на унапређењу енергет-
ске ефикасности зграде Општине Бачка 
Паланка, улица Краља Петра Првог број 
16, у Бачкој Паланци, к.п. бр.3136, к.о. 
Бачка Паланка: санација објекта и рекон-
струкција вентилационог система зграде 
–II фаза.
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II

У Комисију се именују:
Милан Чавић, представник Наручио-

ца, за председника,
Људмила Јамушаков, представник над-

зора, за члана, 
Барбара Кузман, представник Одабра-

ног понуђача за члана. 

    III

Задатак Комисије је да изврши при-
мопредају и коначни обрачун изведених 
радова   на унапређењу енергетске ефи-
касности зграде Општине Бачка Паланка, 
улица Краља Петра Првог број 16, у Бач-
кој Паланци, к.п. бр.3136, к.о. Бачка Па-
ланка: санација објекта и реконструкција 
вентилационог система зграде –II фаза. 

IV

Административно-техничке посло-
ве за потребе рада Комисије, обављаће 
Канцеларија за локално економски развој 
Одељења за привреду, Општинске управе 
Општине Бачка Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара Пред-
седнику општине.

VI

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења, и објављује се у „Службеном ли-
сту Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2023-2
Дана: 10.02.2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р. 

053

На основу члана 60. став 1. тачка 20. 
и члана 138. став 1.  Статута („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019) председник општине Бачка Па-
ланка дана 06. фебруара 2023. године, до-
нео је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за правдање 

средстава по јавном конкурсу 
за суфинансирање производње 
медијских садржаја из области 

јавног информисања у 2022. години

I

Образује се Комисија за правдање 
средстава по јавном конкурсу за суфинан-
сирање производње медијских садржаја 
из области јавног информисања у 2022. 
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 изве-
штај о правдању средстава, која су меди-
ји добили од Општине Бачка Паланка по 
јавном конкурсу за суфинансирање про-
изводње медијских садржаја из области 
јавног информисања у 2022. години.

IV

Мандат Комисије је до завршетка изве-
штаја о правдању средстава.

Комисија за свој рад одговара председ-
нику Општине Бачка Паланка и подноси 
му Извештај о раду.
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V

Административно-техничке послове 
за потребе Комисије обавља Одељење за 
друштвене делатности Општинске упра-
ве Општине Бачка Паланка.

VI

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

VII

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2023-1
Дана: 06. фебруара 2023. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 4. члана 30. члана 44. 
став 1.тачка 1. и члана 81.Закона о култу-
ри („Сл. гласник РС“, број 72/09, 13/16, 
30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 
55. Закона о библиотечко-информационој 
делатности („Сл.гласник РС“ бр.52/11 и 
78/21), Члана 10. став 1. алинеја 1. Одлуке 
о оснивању Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ у Бачкој Паланци („Службе-
ни лист Општине Бачка“ број 29/2011, 

24/2017 и 26/2022) Управни одбор На-
родне библииотеке ‘’Вељко Петровић’’ 
у Бачкој Паланци,  на седници одржаној 
дана 8.7.2022. донео је 

С Т А Т У Т
Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ Бачка Паланка

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом уређује се начин осни-
вања, назив и седиште, делатност, уну-
трашња организација, заступање, органи, 
њихов састав, начин именовања и на-
длежности, као и услови за именовање и 
разрешење директора, финансирање, јав-
ност рада, пословна тајна, обавештавање 
запослених, заштита права запослених, 
заштита и унапређење животне средине, 
општа акта, остваривање сарадње са Син-
дикатом и друга питања од значаја за рад 
Народне библиотеке „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка.

Народна библиотека „Вељко Петро-
вић“ Бачка Паланка (у даљем тексту: 
Библиотека), основана је Одлуком о 
оснивању Народне библиотеке „Вељко 
Петровић“ у Бачкој Паланци („Сл.лист 
Општине  Бачка Паланка“ број 29/2011, 
24/2017 и 26/2022.), од стрaне оснивача 
Општине Бачка Паланка.

Члан 2.

Библиотека је установа културе и по-
слује као јавна служба, која обавља по-
слове библиотечке делатности.

Делатност Библиотеке је јавна.

Члан 3.

Библиотека има својство правног лица.
Библиотека је регистрована у Окру-

жном привредном суду у Новом Саду, 
у регистарском улошку бр: 1-909 дана 
16.12.1977.године.
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Матични број: 08115923
Порески идентификациони број: 

100751644

Члан 4.

Библиотека има свој жиро рачун.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
БИБЛИОТЕКЕ

Члан 5.

Библиотека послује под називом: 
Народна библиотека „Вељко Петро-

вић“ Бачка Паланка.

Члан 6.

Седиште Библиотеке је: Бачка Палан-
ка, Трг братства јединства број 30.

Одлуку о промени назива и седишта 
Библиотеке доноси Управни одбор уз са-
гласност Скупштине општине Бачка Па-
ланка ( у даљем тексту: Скупштина оп-
штине).

Члан 7.

Библиотека има печат и штамбиљ.
Печат Библиотеке је округлог облика-

,пречника 40 мм.
Текст печата гласи: Народна библиоте-

ка „Вељко Петровић“ Бачка Паланка, а у 
средини печата налази се амблем отисак 
отворене књиге.

Текст на печату је исписан на српском 
језику и ћириличном писму и словачком 
језику и латиничном писму.

Штамбиљ Библиотеке је правоугаоног 
облика, величине 50 x 30 мм, са текстом у 
горњем делу: Народна библиотека „Вељ-
ко Петровић“ Бачка Паланка, у средини 
је ознака број са повлаком, испод тога је 
повлака са ознаком године.

Текст на штамбиљу је исписан на срп-
ском језику и ћириличном писму.

Библиотека има заштитни знак.
Заштитни знак представља визуелни 

идентитет Библиотеке.
Заштитни знак је следећег изгледа:о-

творена књига.
Заштитни знак користи се на меморан-

думу Библиотеке.
Начин коришћења, чувања и уништа-

вања печата и штамбиља њихов број, 
утврђује се упутством директора.

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ БИБЛИОТЕКЕ

Члан 8.

Библиотека има својство правног лица 
и сва овлашћења у правном промету која  
јој припадају по Уставу, Закону и овом 
Статуту.

У правном промету са трећим лицима 
Библиотека иступа у своје име и за свој 
рачун.

У правном промету са трећим лицима 
Библиотека за своје обавезе одговара це-
локупно својом имовином (потпуна одго-
ворност).

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
БИБЛИОТЕКЕ

Члан 9.

Библиотеку заступа и представља ди-
ректор, без ограничења.

Директора Библиотеке у случају ње-
гове одсутности, замењује лице које он 
одреди, а ако није у могућности да то учи-
ни, лице које одреди Управни одбор.

Члан 10.

Представник Библиотеке овлашћен 
је да иступа у име Библиотеке, а правне 
радње може предузимати ако је овлашћен 
и за заступање.

Директор Библиотеке може у оквиру 
својих овлашћења дати другом лицу пи-
смено пуномоћје за заступање Библиотеке.
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Садржину, обим и трајање пуномоћја 
одређује директор.

Лице из става 2. Овог члана заступа 
Библиотеку, у границама овлашћења. 

ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ

Члан 11.

Основна делатност Библиотеке је би-
блиотечко-информативна и културно 
образовна делатност.

У оквиру предмета пословања Библио-
тека обавља следеће послове:

- прикупља, чува и обрађује библио-
течки материјал,

- прикупља, чува и посебно обрађује 
завичајни материјал,

- обезбеђује услове за коришћење би-
блиотечког материјала,

- врши позајмицу и размену библио-
течког материјала са другим библиотека-
ма.

- води све законом предвиђене катало-
ге (алфабетски, стручни, предметни, 

централни, насловни),
- обавља културну, образовну и пропа-

гандну делатност,
- отвара огранке и читаонице на тери-

торији општине,
- стара се о стручном усавршавању би-

блиотечких радника,
- у оквиру свог пословања Библиотека 

обавља и друге послове,
О предмету пословања одлучује Управ-

ни одбор Библиотеке.

Члан 12.

Делатност Библиотеке, а на основу 
претходно описаних послова у овом чла-
ну утврђују се:

18.11 штампање новина;
18.12 остало штампање;
18.14 књиговезачке и сродне услуге;
18.20 умножавање снимљених записа;

47.61 трговина на мало књигама у спе-
цијализованим продавницама;

58.11 издавање књига;
58.13 издавање новина;
58.14 издавање часописа и периодич-

них издања;
58.19 остала издавачка делатност;
59.20 снимање звучних записа и сни-

мање књига на тракама;
63.11 обрада података, костинг и сл.;
74.30 превођење и услуге тумача;
82.19 фотокопирање, припремање до-

кумената и друга специјализована 
канцеларијска подршка;
91.01 делатности библиотека и архива;
91.03 заштита и одржавање културних 

добара, културно историјских локација, 
зграда и сличних туристичких спомени-
ка.

Библиотека може да промени, односно 
допуни делатност уколико се том проме-
ном не ремети обављање делатности из 
става 1. oвог члана.

Одлуку о промени делатности Библио-
теке доноси Управни одбор уз сагласност 
Оснивача.

Члан 13.

Права и обавезе оснивача су да:
- доноси акт о оснивању и престанку 

рада Библиотеке,
- даје сагласност на Статут Библиотеке,
- даје сагласност на акт којим се утвр-

ђује број и структура запослених,
- даје сагласност на програм рада Би-

блиотеке,
- разматра и усваја годишњи извештај 

и друге извештаје о раду Библиотеке,
- именује и разрешава Управни и Над-

зорни одбор Библиотеке,
- именује и разрешава директора Би-

блиотеке,
- обезбеђује средства за обављање де-

латности,
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- и друга права у складу са законом и 
актима оснивача.

Члан 14.

Библиотека стиче средства за финан-
сирање односно обављање својих делат-
ности из следећих извора утврђених За-
коном и Одлуком о оснивању и Статутом 
и то:

-  из буџета Општине,
-  по пројектима које финансирају оста-

ли нивои власти на основу конкурса
-  од донатора, легатом, поклоном и за-

вештањем
-  пружањем услуга које врши Библи-

отека,
-  продајом производа на тржишту,
-  од чланарина,
-  других извора у складу са законом.
Средства из става 1. алинеја прва овог 

члана, користе се за финансирање стал-
них трошкова, културних програма, ин-
вестиционог одржавања, текућих поправ-
ки и одржавања опреме, плата, додатке, 
накнаде и других примања запослених, 
директора, Управног и Надзорног одбора.

Средства Библиотеке користе се према 
њиховој намени у складу са Законом.

Средства којима послује Библиотека 
могу бити у свим облицима својине.

Библиотека има свој текући рачун соп-
ствених прихода и рачуне средстава по-
себне намене код Управе за трезор у Бач-
кој Паланци.

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 15.

Библиотека обавља делатност из члана 
12. овог Статута под условима и на начин 
утврђен Законом и подзаконским актима 
у складу са циљевима ради којих је осно-
вана и на начин којим се обезбеђују уред-
но и  квалитетно, под једнаким условима, 
задовољавање потреба корисника. 

Библиотека обављајући своју делат-
ност повезује се у јединствени библио-
течко-информативни систем.

Члан 16.

Библиотека ставља на располагање ко-
рисницима своје просторије и информа-
тивне изворе сваког радног дана. 

Библиотечки материјал даје се на рас-
полагање члановима Библиотеке.

Услуге члановима и корисницима Би-
блиотека пружа уз надокнаду.

Библиотека уређује начин пружања 
услуга и њихово коришћење од стране ко-
рисника у складу са Законом. 

Члан 17.

Библиотека сарађује са организација-
ма које се баве издавањем и популариса-
њем књиге, научним и образовним уста-
новама, установама за заштиту културних 
добара, привредним предузећима, обра-
зовним установама и културним институ-
цијама. 

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 18.

Своју делатност Библиотека организу-
је кроз две службе и то:

• Службе за заједничке послове
• Службе за библиотечко-информа-

ционе послове
Служба за заједничке послове органи-

зована је на следећи начин :
• Директор;                                                                                
• Дипломирани економиста за финан-

сијско-рачуноводствене послове;
Уредник културних програма;
• Књиговезац.
Служба за библиотечко-информационе 

послове организована је у три одељења и 
то:

• Одељење за  набавку и обраду књи-
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га и Завичајне збирке, 
• Одељење за одрасле и децу,
• Одељење за праћење рада у огран-

цима и књижничари у огранцима.

У Библиотеци има 13 огранака и то: 
Челарево, Младеново, Гајдобра, Пив-

нице, Обровац, Товаришево, Силбаш, 
Деспотово, Нова Гајдобра, Нештин, Ка-
рађорђево, Визић и Параге.

Служба за библиотечко-информацио-
не послове обавља делатност утврђену у 
члану 11. Статута Народне библиотеке.

Члан 19.

Делатност Библиотеке обавља се у се-
дишту и у огранцима по насељеним ме-
стима.

Организациона структура Библиотеке 
утврђује се у складу са захтевима библи-
отечких стандарда, савремене набавне 
политике, структурисања фондова, ау-
томатизоване обраде, заштите, чувања и 
коришћења библиотечког материјала и 
информисања, те захтевима остваривања 
јединственог информационог система.

Члан 20.

Правилником о организацији и си-
стематизацији радних места Библиотеке 
утврђује се организационе јединице и ор-
ганизациони делови, њихов назив, опис 
послова, степен стручне спреме за одре-
ђену врсту занимања, потребна знања и 
способности као и други услови за рад 
на одређеном радном месту, те број запо-
слених, потребних за вршење послова и 
задатака у Библиотеци.

Члан 21.

На Правилник о организацији и систе-
матизацији радних места сагласност даје 
Општинско веће општине Бачка Паланка.

 7. ПЛАНИРАЊЕ

Члан 22.

Библиотека је дужна да доноси своје 
планове и програме развоја и рада.

Основе пословне политике Библиотеке 
утврђује Управни одбор које се заснивају 
на годишњем, средњорочном и дугороч-
ном плану рада и развоја.

На основе пословне политике из овог 
члана сагласност даје Оснивач.

Члан 23.

Библиотека  кроз остваривање плана 
дужна је да:

- осигура трајно, несметано и редовно 
обављање своје делатности,

- подиже квалитет услуга,
- утврђује организацију и начин рада у 

циљу обезбеђивања максималног 
задовољавања потреба корисника 

услуга, и
- сарађује са свим другим заинтересо-

ваним субјектима ради ефикаснијег и 
успешнијег извршавања обавеза према 

корисницима услуга.

Члан 24.

Директор Библиотеке је дужан нај-
мање један пут годишње да извештава 
Управни одбор и запослене о остварива-
њу утврђене планско-програмске полити-
ке Библиотеке. 

Библиотека је дужна да Оснивачу до-
стави све информације везане за оства-
ривање програмски утврђене политике 
Библиотеке.

ОРГАНИ УПРАВЉАЊА БИБЛИОТЕКЕ

Члан 25.

Органи Библиотеке су: Управни одбор, 
Надзорни одбор и Директор.
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УПРАВНИ ОДБОР

Члан 26.

Управни одбор именује и разрешава 
Оснивач.

Управни одбор има председника и че-
тири члана, од којих се председник и два 
члана именују на предлог оснивача, а два 
члана именују се из реда запослених у 
Библиотеци на предлог репрезентативног 
синдиката.

Уколико не постоји репрезентативни 
Синдикат Библиотеке, чланови Управног 
одбора из реда запослених у Библиотеци 
именују се на предлог већине запослених.

Састав Управног одбора треба да обез-
беди заступљеност од најмање 40% пред-
ставника мање заступљеног пола.

Чланови Управног одбора именују се 
на период од 4 године и иста лица могу 
бити именована највише два пута.

Председнику и члановима Управног 
одбора припада накнада за рад и то:

Председнику у висини 8%, а чланови-
ма у висини 6% од просечне месечне за-
раде по запосленом у привреди Републи-
ке Србије, према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за 
послове статистике.

Оснивач може до именовања председ-
ника и чланова Управног одбора да име-
нује вршиоца дужности председника и 
чланова Управног одбора Библиотеке, у 
случају да председнику односно члану 
Управног одбора престане дужност пре 
истека мандата.

Вршилац дужности председника одно-
сно члана Управног одбора може обавља-
ти ту функцију најдуже једну годину.

Члан 27.

Управни одбор ради и одлучује на сед-
ницама.

Седнице Управног одбора сазива и 
њима председава председник Управног 

одбора, а у случају одсутности његов за-
меник.

Седнице Управног одбора су јавне.
Седница се може одржати уколико 

је присутно више од половине чланова 
Управног одбора.

Управни одбор своје одлуке доноси ве-
ћином гласова присутних чланова.

Члан 28.

Члану Управног одбора престаје ман-
дат: истеком и разрешењем

Скупштина Општине разрешиће члана 
Управног одбора пре истека мандата:

- на лични захтев,
- ако обавља дужност супротно одред-

бама закона, овог статута или других оп-
штих   аката,

- ако нестручним, неправилним и не-
савесним радом, проузрокује већу штету  
Библиотеци, или занемарује, односно не-
савесно извршава своје обавезе тако да су 
настале или могу настати веће сметње у 
раду Библиотеке,

- ако је против њега покренут кривич-
ни поступак за дело које га чини недостој-
ним за обављање дужности члана Управ-
ног одбора, односно ако је правоснажном 
судском одлуком, осуђен за кривично 
дело које га чини недостојним за обавља-
ње дужности члана Управног одбора, и 

-    из других разлога утврђених зако-
ном или овим статутом.

Члан 29.

Управни одбор Библиотеке:
- доноси Статут уз сагласност Оснива-

ча,
- доноси друге опште акте Библиотеке 

предвиђене Законом и Статутом,
- утврђује пословну и развојну полити-

ку,
- одлучује о пословању Библиотеке,
- доноси програм рада Библиотеке, на 

предлог Директора,
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- доноси годишњи финансијски план,
- усваја годишњи обрачун,
- усваја годишњи извештај о раду и по-

словању,
- даје предлог о статусним променама 

у складу са законом,
- расписује и спроводи конкурс за ди-

ректора,
- даје предлог оснивачу о кандидату за 

директора,
- закључује уговор о раду са директо-

ром на одређено време, до истека време-
на на који је изабран, односно до његовог 
разрешења, а када је за директора имено-
вано лице које је већ запослено у истој 
установи културе на неодређено време, 
закључује Анекс уговора о раду у складу 
са Законом о раду,

- даје сагласност на план јавних набав-
ки

- доноси пословник о раду Управног 
одбора

- одлучује о другим питањима утврђе-
ним Законом и овим Статутом.

Оснивач даје сагласност на акте из ста-
ва 1. тачка 1,5. и 6. овог члана.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 30.

Надзорни одбор Библиотеке именује и 
разрешава оснивач.

Надзорни одбор има председника и 
два члана, од којих се председник и један 
члан именују на предлог оснивача, а је-
дан члан именује се из реда запослених у 
Библиотеци на предлог репрезентативног 
синдиката.

Састав Надзорног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 40% 
представника мање заступљеног пола.

Чланови Надзорног одбора именују се 
на период од 4 године и иста лица могу 
бити именована највише два пута.

Председнику и члановима Надзорног 

одбора припада накнада за рад и то:
председнику у висини  8%, а чланови-

ма у висини  6% од просечне месечне за-
раде по запосленом у привреди Републи-
ке Србије, према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за 
послове статистике.

Оснивач може до именовања пред-
седника и чланова Надзорног одбора да 
именује вршиоца дужности председника 
и чланова Надзорног одбора Библиотеке 
у случају да председнику, односно члану 
Надзорног одбора престане дужност пре 
истека мандата.

Вршилац дужности председника, од-
носно члана Надзорног одбора може оба-
вљати ту функцију најдуже једну годину.

Члан 31.

Надзорни одбор Библиотеке:

- врши надзор над пословањем Библио-
теке,

- прегледа периодичне и годишње ра-
чуне и утврђује да ли су сачињени у скла-
ду са прописима,

- утврђује да ли се пословне књиге и 
друга документа Библиотеке воде уредно 
и у складу са прописима,

Надзорни одбор, најмање једанпут 
годишње подноси извештај о свом раду 
Оснивачу.

Члан 32.

Послове из свог делокруга Надзорни 
одбор Библиотеке обавља по сопственој 
иницијативи и на захтев Оснивача.

Председник Надзорног одбора Библи-
отеке обавештава Управни одбор Библио-
теке о резултатима надзора.

Члан 33.

За члана Надзорног одбора не може 
бити именован:

- члан Управног одбора,
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- запослени који обавља послове у фи-
нансијско-рачуноводственом одељењу 
Библиотеке,

- остала лица код којих постоји закон-
ска сметња.

Члан 34.

Чланови Надзорног одбора могу при-
суствовати седницама Управног одбора и 
учествовати у расправи без права гласа.

Надзорни одбор је обавезан да извести 
Управни одбор у свим случајевима када 
оцени да је то неопходно ради остварива-
ња законитости рада Библиотеке.

Члан 35.

Дужност члана Надзорног одбора пре-
стаје истеком мандата и разрешењем. 

Скупштина Града разрешиће члана 
Надзорног одбора пре истека мандата:

- на лични захтев,
- ако  обавља дужност супротно одред-

бама закона, овог статута или других   оп-
штих аката,

- ако нестручним, неправилним  и не-
савесним радом проузрокује већу штету 
Библиотеци, или занемарује, односно не-
савесно извршава своје обавезе тако да су 
настале или могу настати веће сметње у 
раду Библиотеке,

- ако је против њега покренут кри-
вични поступак за дело које га чини не-
достојним за обављање дужности члана 
Надзорног одбора, односно ако је пра-
воснажном судском одлуком осуђен за 
кривично дело, које га чини недостојним 
за обављање дужности члана Надзорног 
одбора, и

- из других разлога утврђених законом 
или овим статутом.

ДИРЕКТОР

Члан 36.

Установом руководи директор.

Директор руководи радом Библиотеке 
и заступа Библиотеку према трећим ли-
цима и одговоран је за законитост рада 
Библиотеке.

У правном промету са трећим лицима 
Директор заступа Библиотеку без ограни-
чења.

Члан 37.

Директора бира и разрешава Оснивач, 
на основу претходно спроведеног јав-
ног конкурса који расписује и спроводи  
Управни одбор.

Директор се именује на период од 4 го-
дине и по истеку мандата, исто лице може 
бити поново именовано.

Директор Библиотеке не може бити 
члан Управног и Надзорног одбора.

Члан 38.

Јавни конкурс из става 1. члана 37. рас-
писује се најкасније 60 дана пре истека 
мандата директора.

Управни одбор обавља разговор са 
кандидатима који испуњавају услове из 
јавног конкурса и у року од 30 дана од 
дана завршетка јавног конкурса доставља 
Оснивачу образложени предлог листе 
кандидата.

Листа кандидата садржи мишљење 
Управног одбора о стручним и организа-
ционим способностима сваког кандидата 
и записник о обављеном разговору.

Оснивач именује Директора са листе 
кандидата.

Јавни конкурс није успео ако Управни 
одбор утврди да нема кандидата који ис-
пуњава услове да уђе у изборни поступак 
о чему је дужан да обавести Оснивача, 
односно уколико Оснивач  не именује Ди-
ректора са листе кандидата.

Члан 39.

За директора Библиотеке именује се 
лице које има:
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- Стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСП бодова, мастер академ-
ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету;

-  најмање пет година радног искуства 
у култури;

 - да се против кандидата не води ис-
трага и да није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној 
дужности;

-  да није осуђивано правоснажном 
пресудом на безусловну казну закона за 
кривична дела која га чине неподобним 
за дужност директора;

- држављанство Републике Србије;
 - општа здравствена способност. 
Кандидат за директора дужан је да 

предложи програм рада и развоја устано-
ве, као саставни део конкурсне докумен-
тације.

Члан 40.

Директор Библиотеке обавља следеће 
послове:

-  организује и руководи радом Библио-
теке,

- доноси акт о организацији и систе-
матизацији послова и друга општа акта у 
складу са Законом и Статутом Библиоте-
ке,

- извршава Одлуке Управног одбора 
Библиотеке,

-заступа Библиотеку,
- стара се о законитости рада Библио-

теке,
- одговоран је за спровођење програма 

рада Библиотеке,
- одговоран је за материјално-финан-

сијско пословање Библиотеке,
- предлаже основе пословне политике 

и пословања, предлаже Програм рада и 
План развоја и предузима мере за њихово 
спровођење,

- предлаже организацију установе,
- подноси извештај о пословању Би-

блиотеке, кварталне обрачуне и завршни 
рачун,

- доноси општа акта у складу са Зако-
ном (систематизација радних места и др.)

- руководи стручним органима,
- предлаже мере за развијање и оства-

ривање сарадње са другим установама,
- стара се о испуњавању законских 

обавеза према органима општине о друге,
- образује комисије и друга помоћна 

тела,
- подноси извештај Управном одбору о 

раду Библиотеке,
- доноси појединачне одлуке о оства-

ривању и коришћењу средстава према на-
менама утврђеним финансијским планом,

- одлучује о појединачним правима и 
обавезама запосленом у складу са Зако-
ном и колективним уговором.

- врши друге послове утврђене Зако-
ном и овим Статутом Библиотеке.

Члан 41.

Оснивач може именовати вршиоца ду-
жности директора Библиотеке без прет-
ходно спроведеног јавног конкурса, у 
случају када директору престане дужност 
пре истека мандата, односно када јавни 
конкурс за директора није успео.

Вршилац дужности директора може 
обављати ту функцију најдуже једну го-
дину.

Услови за именовање утврђени у чла-
ну 39. овог статута, као и права, обавезе 
и одговорности Директора односе се и на 
вршиоца дужности Директора.

Члан 42.

Директор има право и дужност да уче-
ствује у раду Управног и Надзорног одбо-
ра, без права одлучивања.
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Члан 43.

Ако директор утврди да је одлука 
Управног одбора у супротности са Зако-
ном, овим Статутом и другим општим ак-
том упозориће Управни одбор на незако-
нитост тог акта.

Члан 44.

Ако Управни одбор не поступи по упо-
зорењу, директор ће обуставити изврше-
ње тог акта и истовремено обавестити 
оснивача.

Члан 45.

Функција Директора престаје истеком 
мандата и разрешењем.

Директор може бити разрешен пре ис-
тека рока на који је именован:

- на лични захтев,
- ако обавља дужност супротно одред-

бама закона, других општих аката и овог 
Статута;

- ако нестручним, неправилним или 
несавесним радом проузрокује већу ште-
ту Библиотеци или занемарује, односно 
несавесно извршава своје обавезе тако да 
су настале или могу настати веће сметње 
у раду Библиотеке,

- ако је против њега покренут кривични 
поступак за дело које га чини недостојним 
за обављање те дужности, односно ако је 
правоснажном судском пресудом осуђен 
за кривично дело које га чини недостој-
ним за обављање дужности директора;

- ако у вршењу овлашћења у погледу 
одлучивања о правима, обавезама и одго-
ворности запосленог поступи супротно 
Закону,

- ако Управни одбор приликом раз-
матрања извештаја о пословању (пери-
одичног и завршног рачуна) оцени да је 
Библиотека пословала негативно или не 
прихвати извештај о пословању који је 
поднео директор,

- ако наступе услови под којима по 
сили Закона престаје радни однос, и

- у другим случајевима предвиђен За-
коном.

Члан 46.

Уколико наступе околности из прет-
ходног члана одлуку о разрешењу Дирек-
тора доноси оснивач.

Члан 47.

Директор је дужан да најмање једном 
годишње поднесе Управном одбору изве-
штај о стању остваривања и заштите пра-
ва запослених.

Синдикат може, ако оцени да је дирек-
тор прекршио своје овлашћење односно 
обавезе утврђене Законом о раду, да пре-
дложи Управном одбору да утврди дисци-
плинску одговорност Директора.

СТРУЧНИ САВЕТ

Члан 48.

У Библиотеци се образује Стручни са-
вет, као саветодавно тело Директора, ради 
разматрања питања и давања мишљења и 
предлога из стручне делатности Библио-
теке.

Стручни савет има три члана и чине га 
лица високог уметничког и стручног ин-
тегритета и ауторитета у областима кул-
турне делатности које су највише засту-
пљене у вршењу делатности Библиотеке.

Директор је по функцији члан Струч-
ног савета.

Одлуку о образовању Стручног савета 
доноси Управни одбор, на предлог Ди-
ректора, већином гласова од укупног бро-
ја својих чланова.

Члан 49.

Стручни савет из свог састава бира 
председника који припрема, сазива и ру-
ководи седницама овог савета.
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У случају потребе, седници Стручног 
савета присуствују и запослени који раде 
на пословима стручне делатности Библи-
отеке, на позив председника.

Седнице Стручног савета сазивају се 
по потреби.

О раду Стручног савета води се запи-
сник.

ЗАШТИТА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Члан 50.

Ради обезбеђивања заштите општих 
интереса у Библиотеци, Оснивач тј, Скуп-
штина општине даје сагласност на:

• Статут Библиотеке
• Статусне промене,
• Програм рада и
• Друге акте у склад са законом    
Скупштина општине разматра и усва-

ја годишњи извештај о раду Библиотеке 
и друге извештаје о реализацији планова 
и програма.

Члан 51.

Општинско веће утврђује смернице за 
остваривање програмских аката и прати 
спровођење пословне политике Библио-
теке и предлаже, односно предузима мере 
којима се обезбеђују услови за њихово 
несметано функционисање.

Општинско веће доноси програм инве-
стиционих активности Библиотеке.

Ради обезбеђивања заштите општег 
интереса у Библиотеци, Општинско веће 
даје сагласност на располагање (приба-
вљање и отуђење) имовином Библиоте-
ке веће вредности која је у непосредној 
функцији обављања делатности од оп-
штег интереса.

Општинско веће даје сагласност на 
годишњи финансијски план Библиотеке, 
као и на промене програма рада у оквиру 
одобрених апропријација и у случају про-
мене апропријација у складу са законом.

Члан 52.

Општинско веће даје претходну сагла-
сност на:

Одлуку о кредитном задуживању Би-
блиотеке код пословних банака, фондова 
или других финансијских организација 
којом се обезбеђују средства за капиталне 
или текуће инвестиције,

Уговоре о финансијском, односно опе-
ративном лизингу,

Преговоре, радње и правне послове 
са трећим лицима којима се Библиотека 
кредитно задужује, оптерећује имовина 
Библиотеке или користе друга средства 
обезбеђивања потраживања.

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 53.

Пословање Библиотеке утврђује се 
програмом рада.

Програм рада из става 1, овог члана 
доноси се за период од једне календарске 
године.

Програм рада и финансијски план, Би-
блиотека доставља Општинској управи  
(у даљем тексту: Управа), у складу са бу-
џетским календаром и упутством за при-
прему нацрта буџета Општине Бачка Па-
ланка (у даљем тексту: буџет Општине).

Члан 54.

Библиотека се финансира из буџета 
Општине и других извора предвиђених 
законом.

Висину средстава за финансирање 
програма Библиотеке утврђује Скупшти-
на општине, на основу стратешког плана 
и предложеног годишњег програма рада 
Библиотеке.

Предлог годишњег програма рада Би-
блиотеке, садржи посебно исказана сред-
ства потребна за финансирање програм-
ских активности, као и средства потребна 
за  финансирање текућих расхода и изда-
така.
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Библиотека подноси Општинској 
управи предлог годишњег програма рада 
најкасније до 20. јула текуће године, за 
наредну годину.

Члан 55.

Општинска управа утврђује који ће се 
културни програми, односно делови про-
грама, текући расходи и издаци Библио-
теке финансирати средствима из буџета 
општине.

Општинска управа закључује са Би-
блиотеком годишњи уговор о финансира-
њу одобрених програма и делова програ-
ма. 

Исплата средстава из буџета Општине 
за потребе Библиотеке врши се на основу 
решења о преносу средстава, а у складу 
са прописима којима се уређује буџетски 
систем. 

Библиотека је дужна да наменски кори-
сти пренета финансијска средства и под-
несе извештај о реализацији културних 
програма и пројеката Општинској управи 
у року од 30 дана по завршетку програ-
ма, односно пројеката за који су додељена 
средства из буџета Општине са доказима 
о наменском коришћењу финансијских 
средстава. 

Извештај из става 4. овог члана је са-
ставни део документације којом Библи-
отека правда наменски утрошена сред-
ства.” 

Члан 56.

Библиотека је дужна да најкасније до 
15. марта текуће године, поднесе  Скуп-
штини општине извештај о раду и финан-
сијском пословању за претходну годину.

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 57.

Рад Библиотеке је доступан јавности.
Јавност рада Библиотеке се обезбеђује:

- учешћем представника Општине Бач-
ке Паланке у раду Библиотеке,

- сталним или повременим публико-
вањем резултата рада и истраживања, 
обавештавањем путем штампе, радија, 
телевизије и других средстава јавног ин-
формисања о питањима везаним за рад 
Библиотеке,

- организовањем службеног веб сајта.
Податке о раду Библиотеке даје Дирек-

тор или лице које он овласти.

ПОЛОЖAЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 
БИБЛИОТЕЦИ

Члан 58.

Запослени у Библиотеци на пословима 
библиотечке делатности напредују стица-
њем вишег звања запослени у Библиоте-
ци на пословима библиотечке делатности 
стичу звања у складу са Законом о би-
блиотечкој делатности и критеријумима 
утврђеним Правилником донетим у скла-
ду са законом

Члан 59.

Запослени у Библиотеци дужни су да 
се стручно усавршавају и да учествују у 
свим облицима стручног усавршавања у 
библиотечко-информативној делатности.

Члан 60.

Ради остваривања својих права, запо-
слени у Библиотеци се писменим путем 
обраћа Директору.

Против решења којим је повређено 
право запосленог или кад је запосле-
ни сазнао за повреду права, запослени, 
односно председник репрезентативног 
Синдиката чији је запослени члан, ако га 
запослени овласти, може да покрене спор 
пред надлежним судом.

Рок за покретање спора је 60 дана од 
дана достављања решења, односно од 
дана сазнања за повреду права.          
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У погледу осталих права и обавеза 
запослених у Библиотеци примењују се 
одредбе Закона о раду.

ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 61.

У интересу безбедности и успешног 
пословања поједини подаци о Библио-
теци, односно пословању , развоју и од-
носима представља тајну и могу се са-
општити трећим лицима само на начин 
прописан Законом и овим Статутом.

Члан 62.

Пословном тајном Библиотеке сматра 
се било која информација која има или 
може имати комерцијалну вредност зато 
што није опште позната нити је доступна 
трећим лицима која би њеним коришће-
њем или саопштавањем могла оствари-
ти економску корист и која је од стране 
Библиотеке заштићена одговарајућим 
мерама у складу са законом, пословном 
политиком и уговорним обавезама или 
одговарајућим стандардима у циљу очу-
вања њене тајности, а чије би саопштава-
ње трећем лицу могло нанети штету Би-
блиотеци.

Пословном тајном се сматрају и  други 
подаци који су посебним законом, другим 
прописом или актом Библиотеке прогла-
шени пословном тајном.

Библиотека је дужна да ради очувања 
тајности поверљивих информација пре-
дузме следеће мере:

- са поверљивом информацијом треба 
да буду упозната само она лица којима 
је то неопходно да би могли да обављају 
своје радне задатке,

- лицима која су упозната са повер-
љивом информацијом мора да буде јасно 
стављено до знања да је реч о поверљи-
вим или тајним информацијама,

- закључити уговоре о поверљивости 
података или неоткривању поверљивих 

информација са свима који потенцијално 
могу да виде или приме информације које 
се третирају као пословна тајна, укључу-
јући запослене, пословне партнере, спољ-
не сараднике, консултанте и сл.,

- поверљиви подаци се обележавају 
ознаком „поверљиво“.

Начин поступања са информацијом из 
става 1. овог члана, запослени који су од-
говорни за коришћење и саопштавање по-
словне тајне, мере заштите информација 
које представљају пословну тајну и друга 
питања од значаја уређују се правилни-
ком који доноси Директор.“

Члан 63.

Поред података који су Законом про-
глашени за пословну тајну, пословном 
тајном у Библиотеци сматрају се:

- документи које надлежни орган про-
гласи тајном,

- подаци које надлежни орган као по-
верљиве саопшти Библиотеци,

- планови развоја и други планови Би-
блиотеке,

- план физичко-техничког обезбеђења 
објекта и имовине Библиотеке,

- мере и начин поступања у случају 
ванредних околности, непосредне ратне 
опасности и сл.

- друге исправе и подаци чије би саоп-
штавање неовлашћеном лицу било про-
тивно интересима Библиотеке.

Члан 64.

Пословну тајну дужни су да чувају сви 
запослени Библиотеке који на било који 
начин сазнају за пословну тајну.

Одавање пословне тајне представља 
тежу повреду радне обавезе, а ако је Зако-
ном прописано и кривично дело.

Члан 65.

Директор и запослени Библиотеке, док 
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су у радном односу у Библиотеци не могу 
оснивати своју установу нити радити код 
другог послодавца из делатности за коју 
је Библиотека регистрована.

15. ИНФОРМИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 66.

Органи Библиотеке дужни су да обез-
беде благовремено, редовно и потпуно 
информисање запослених о целокупном 
пословању Библиотеке, о његовом мате-
ријалном, финансијском стању, о прихо-
дима и расходим као и другим питањима 
од интереса за управљање, одлучивање и 
остваривање права запослених.

Запослени имају право да буду оба-
вештени о раду и извршавању одлука 
Управног одбора и о раду Директора. 

Обавештавање запослених у Библи-
отеци врши се објављивањем општих 
аката, записника, одлука, закључака, ин-
формацијама и других аката на огласној 
табли или веб сајту Библиотеке.

16. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА И 
САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ

Члан 67.

Директор Библиотеке је дужан да на 
захтев синдиката истом  презентује тра-
жене податке, информације и анализе 
пословања и развоја Библиотеке које ди-
ректно утичу на социјални и материјални 
положај запослених.

Члан 68.

Сви надлежни органи у Библиотеци 
имају своју обавезу да разматрају ми-
шљења, иницијативе, предлоге и захтеве 
синдиката у вези са одлучивањем о поје-
диним правима и одговорностима запо-
слених, посебно у поступку заштите пра-
ва запослених.

Члан 69.

У Библиотеци се омогућава рад синди-

кaту и синдикалним активистима у окви-
ру њиховог законског деловања, односно 
обавеза преузетих колективним уговором 
и овим Статутом.

Председник синдиката не може дисци-
плински одговарати, нити на било који 
начин сносити последице због законитог 
рада и деловања на заштити интереса и 
права запослених.

17. ОДБРАНА

Члан 70.

Библиотека је дужна да разради плано-
ве приправности из своје надлежности и 
да у њиховом непосредном спровођењу 
поступа у складу са Законом.

Члан 71.

У поспупку планирања и спровођења 
прописаних мера приправности, Библио-
тека је дужна да обезбеди усаглашавање 
планова приправности са надлежним ор-
ганима.

Члан 72.

Директор Библиотеке решењем одре-
ђује лице за спровођење мера из одбране.

18. ЗАШТИТА НА РАДУ, ЗАШТИТА И 
УНАПРЕЂЕЊЕ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ

Члан 73.

Запослени у Библиотеци дужни су 
да се понашају у складу са важећим за-
конским прописима, којим је регулисана 
област заштите на раду.

Директор Библиотеке је непосредни 
организатор и реализатор ових мера, као 
и одговорно лице за спровођење истог.

Члан 74.

Мере заштите животне средине обу-
хватају примену савремено техничко – 
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технолошких решења која спречавају и 
отклањају загађивање животне и радне 
средине, унапређење организације рада 
и отклањању узрока који доводе до оте-
жавања услова рада и предузимања мера 
ради пружања помоћи другим органима 
и организацијама који се овим питањима 
баве.

19. ОПШТА АКТА

Члан 75.

Општа акта доносе Управни одбор или 
Директор у складу са законом, оснивач-
ким актом или овим Статуом.

Статутом Библиотеке ближе се уређује 
назив, делокруг и начин рада, унутрашња 
организација, заступање, надлежност ор-
гана, њихов састав, начин рада и друга 
питања од значаја за рад Библиотеке.

Статут Библиотеке доноси Управни 
одбор уз сагласност Оснивача.

Библиотека има и друга општа акта.

Члан 76.

Унутрашњи односи у Библиотеци ре-
гулишу се општим актима: појединачним 
колективним уговором, правилницима, 
одлукама и решењима.

Члан 77.

Појединачни колективни уговор за-
кључује Директор Библиотеке и репре-
зентативни синдикат код послодавца и 
овлашћени представник оснивача.

Правилник о организацији и система-
тизацији радних места у Библиотеци  до-
носи Директор уз сагласност Општинског 
већа. 

Остала општа акта Библиотеке на пре-
длог директора доноси Управни одбор 
Библиотеке.

Члан 78.

Измене и допуне општих аката врше се 
по поступку за њихово доношење.

Општа акта се објављују на огласној 
табли Библиотеке.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 79.

Општа акта која су важила на дан до-
ношења овог Статута остају на снази до 
доношења нових, а уколико су у супрот-
ности са законом и овим Статутом, при-
мењиваће се одредбе закона и овог Ста-
тута.

Члан 80.

Библиотека је дужна да усагласи оп-
шта и друга акта са овим Статутом, у року 
од 90 дана од дана ступања на снагу овог 
Статута.

Члан 81.

Даном ступања на снагу овог Статута 
престаје да важи Статут Народне библио-
теке „Вељко Петровић“ из Бачке Паланке 
број 617/031, који је донео Управни одбор 
на седници одржаној 04.09.2017. године, 
а на које је Скупштина општине Бачка 
Паланка дала сагласност Решењем  броЈ: 
II-010-19/2017 („Сл.лист Општине Бачка 
Паланка број 27/2017.).

Члан 82.

Овај Статут ступа на снагу даном дава-
ња сагласности од стране Скупштине оп-
штине, а објавиће се у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“

Народна библиотека „Вељко Петровић“
Број: 317/031
Дана: 08.07.2022.
Бачка Паланка

     
Председник Управног одбора,

Ковиљка Добрић, с.р.
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055

 С Т А Т У Т
 Установе: Културни центар

Бачка Паланка
 
На основу члана 15. став 4. Закона о 

изменама и допунама Закона о култури 
( „Службени гласник Републике Србије“ 
број 47/2021), члана 22, 23, 30. Закона о 
култури  (,,Службени гласник Републике 
Србије'' број 72/2009, 13/2016, 30/2016- 
исправка и 6/2020, 47/2021 и 78/2021-у 
даљем тексту: Закон о култури), члана 21, 
став 1, тачка 1. Закона о јавним служба-
ма (,,Службени гласник Републике Ср-
бије'' број 42/91, 71/94, 79/05-др.закони, 
81/05-исправка др.закона, 83/05- испр.
др.закона,  83/14-др.закон) и члана 10. 
Одлуке о оснивању Установе Културни 
центар Бачка Паланка, Бачка Паланка 
(,,Службени лист Општине Бачка Палан-
ка'' број 29/2011) Управни одбор Устано-
ве Културни центар Бачка Паланка на 8. 
седници одржаној 2. новембра 2022. го-
дине доноси Статут Установе: Културни 
центар Бачка Паланка (у даљем тексту: 
Установа).

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

ПОЈАМ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Члан 1.

Установа културе је правно лице осно-
вано ради обављања културне делатно-
сти у складу са чланом 8. закона Закона о 
култури, којом се обезбеђује остваривање 
права грађана, односно задовољавање по-
треба грађана као и остваривање другог 
законом утврђеног интереса у области 
културе.

ОБАВЕЗЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Члан 2.

Обавеза установе културе чији осни-

вач је јединица локалне самоуправе је да 
својим радом допринесе очувању, истра-
живању, проучавању, представљању, при-
купљању и подстицању домаћег култур-
ног и уметничког наслеђа као и домаћег 
културног и уметничког савременог ства-
ралаштва.

У обављању својих послова установа 
културе је обавезна да користи јединстве-
на софтверска решења и да омогући до-
ступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је 
саставни део рада запослених у установи 
културе.

ПРЕДМЕТ УРЕЂЕЊА СТАТУТОМ 

Члан 3.

Овај Статут је основни општи акт 
Установе и њиме се уређују:

1) назив, седиште и печат Установе;
2) делатност Установе; 
2) унутрашња организација Установе; 
3) органи Установе, њихов састав, на-

чин именовања и надлежности; 
4) услови за именовање и разрешење 

директора Установе; 
5) одговорност Установе за обавезе у 

правном промету; 
6) друга питања значајна за рад Уста-

нове. 
Члан 4.

Установа има својство правног лица.
У правном промету са трећим лицима 

Установа иступа у своје име и за свој ра-
чун и одговара целокупном својом имо-
вином.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ

Члан 5.

Назив Установе је Установа: Културни 
центар Бачка Паланка, Бачка Паланка.

Седиште Установе је : Бачка Паланка, 
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Југословенске армије 19.
Одлуку о промени назива и седишта 

Установе доноси Управни одбор уз сагла-
сност Оснивача.

Члан 6.

Установа има печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика, пречника 40 

милиметара и на његовом ободу пише: 
Установа: Културни центар Бачка Палан-
ка, Бачка Паланка.

Текст печата исписан је ћириличним 
писмом  на српском језику.

У централном делу печата је лого Уста-
нове у облику стилизованог голуба раши-
рених крила.

Сагласност на садржину и изглед печа-
та даје Покрајински секретаријат за обра-
зовање, прописе, управу и националне 
мањине- националне заједнице Нови Сад.

Уколико Установа буде имала више 
примерака печата, они се обележавају 
редним бројем, римском цифром и на на-
чин предвиђен законом.

Члан 7.

Установа има штамбиљ правоугаоног 
облика величине 45 са 30 милиметара са 
текстом: Установа Културни центар Бачка 
Паланка, Бачка Паланка са простором за 
уписивање броја деловодног протокола и 
датумом завођења протокола.

Текст штамбиља исписује се на срп-
ском језику ћириличним писмом.

Уз печат и штамбиљ, Културни цен-
тар користи заштитни знак-лого који је у 
облику стилизованог голуба раширених 
крила.

Члан 8.

О броју, употреби и чувању печата 
одлучује директор.

Установа може да користи и више не-
званичних нацрта лога према потреби 

препознатљивости програмских делатно-
сти.

ДЕЛАТНОСТ

Члан 9.

Делатност Установе обухвата:
90.01 извођачка делатност,
90.02 друге уметничке делатности у 

оквиру извођачке делатности,
90.03 уметничко стваралаштво,
90.04 рад уметничких установа,
91.02 делатност музеја, галерија и 

збирки,
91.03 заштита и одржавање непокрет-

них културних добара, културно-исто-
ријских локација, зграда и сличних тури-
стичких споменика,

93.19 остале забавне и рекреативне де-
латности,

94.99 делатност осталих организација 
на бази учлањења,

85.59 остало образовање,
85.52 уметничко образовање,
85.20 основно образовање,
79.90 остале услуге резервације и де-

латности повезане са њима,
68.20 изнајмљивање властитих или 

изнајмљивање некретнина и управљање 
њима,

59.20 снимање и издавање звучних за-
писа и музике,

59.14 делатност приказивања кинема-
тографских дела,

59.13 дистрибуција кинематографских 
аудио-визуелних дела и телевизијског 
програма,

59.11 производња кинематографских 
дела, аудио-визуелних производа и теле-
визијског програма,

58.19 остала издавачка делатност,
58.14 издавање часописа и периодич-

них издања,
58.12 издавање именика и адресара,
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58.11 издавање књига,
56.10 делатност ресторана и покрет-

них угоститељских објеката,
56.29 остале услуге припреме и послу-

живања хране,
47.78 остала трговина на мало новим 

производима у специјализованим продав-
ницама,

18.20. умножавање снимљених записа.
Установа може да обавља и друге де-

латности за које испуњава услове, у скла-
ду са законом.

Установа може да промени делатност 
само уз сагласност Оснивача.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 10.

Правилником о организацији, систе-
матизацији послова Установе ближе се 
утврђују организациони делови, врста 
послова, број извршилаца, врста и степен 
стручне спреме.

Организација послова у Установи 
утврђује се тако да се обезбеди успешно 
вршење делатности и остваривање про-
грамских  циљева.

На Акт о организацији и системати-
зацији послова установе културе чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе, 
сагласност даје орган одређен њеним 
прописима.

ОРГАНИ УСТАНОВЕ

Члан 11.

Органи Установе су:
директор,
Управни одбор,
Надзорни одбор.
Установа може имати програмског ди-

ректора, уметничког директора и умет-
нички, програмски, односно стручни са-
вет, у складу са Законом о култури и овим 
Статутом.

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ

Члан 12.

Установом руководи директор. 
Директора Установе именује и разре-

шава оснивач. 

Именовање директора

Члан 13.

Директор Установе именује се на осно-
ву претходно спроведеног јавног конкур-
са, на период од четири године и може 
бити поново именован.

Јавни конкурс из става 1. овог чла-
на расписује и спроводи Управни одбор 
Установе уз претходну сагласност Осни-
вача.

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује се најкасније 60 дана пре исте-
ка мандата директора.

Јавни конкурс из става 1. овог члана 
објављује се на сајту Националне службе 
за запошљавање на огласној табли или у 
просторијама Установе и у најмање јед-
ним дневним новинама које се дистрибу-
ирају на целој територији Републике.

Јавни конкурс за именовање директора 
Установе од посебног значаја за очување, 
унапређење и развој културне посебности 
и очување националног идентитета наци-
оналне мањине објављује се и у једном од 
штампаних медија на језику и писму од-
говарајуће националне мањине.

Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс не може бити краћи од осам ни 
дужи од петнаест дана од дана оглашава-
ња јавног конкурса. 

Управни одбор је дужан да поступа са 
пријавама на јавни конкурс у складу са за-
коном којим се уређује управни поступак.

Управни одбор Установе обавља раз-
говор са кандидатима који испуњавају 
услове из конкурса и у року од 30 дана 
од дана завршетка јавног конкурса до-
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ставља Оснивачу образложени предлог 
листе кандидата (у даљем тексту: Листа). 
Листа садржи мишљење управног одбора 
о стручним и организационим способно-
стима сваког кандидата и записник о оба-
вљеном разговору.

Оснивач именује директора Установе 
са Листе.

Јавни конкурс није успео ако Управни 
одбор утврди да нема кандидата који ис-
пуњава услове да уђе у изборни поступак 
о чему је дужан да обавести Оснивача 
или  уколико Оснивач не именује дирек-
тора Установе са Листе.

Уколико Управни одбор не распише 
јавни конкурс у року који је утврђен у ста-
ву 3. овог члана, обавезан је да о разлози-
ма због којих јавни конкурс није расписан 
обавести Оснивача.

На све што није посебно регулисано 
овим Статутом у погледу јавног конкурса 
и поступка именовања директора, приме-
њује се Закон о култури.

Члан 14.

Кандидат за директора Установе мора 
имати високо образовање и најмање пет 
годинa радног искуства у култури, те ис-
пуњавати све услове прописане овим чла-
ном овог Статута.

Поред услова из става 1 овог члана, 
кандидат за директора мора да испуњава  
и следеће услове:

-да против њега није покренут кри-
вични поступак за дело које га чини не-
достојним за обављање дужности дирек-
тора, односно да правноснажном судском 
одлуком  није осуђен за кривично дело 
које га чини недостојним за обављање ду-
жности директора Установе;

-да је држављанин Републике Србије.
Кандидат за директора дужан је да 

предложи програм рада и развоја Устано-
ве, као саставни део конкурсне докумен-
тације.

Вршилац дужности директора 

Члан 15.

Оснивач може именовати вршиоца ду-
жности директора Установе, без претход-
но спроведеног јавног конкурса, у случају 
када директору престане дужност пре ис-
тека мандата, односно када јавни конкурс 
за директора није успео. 

Вршилац дужности директора може 
обављати ту функцију најдуже једну го-
дину. 

Исто лице не може бити два пута име-
новано за вршиоца дужности директора 
из става 1. овог члана.

Вршилац дужности директора мора да 
испуњава услове за избор кандидата за 
директора из члана 14 став 1 и 2 овог Ста-
тута, у складу са законом.

Вршилац дужности директора има сва 
права, обавезе и овлашћење директора.

Надлежност директора Установе 

Члан 16.

Директор Установе: 
1) организује и руководи радом Уста-

нове; 
2) доноси Акт о организацији и систе-

матизацији послова и друга општа акта у 
складу са законом и Статутом Установе; 

3) доноси план јавних набавки;
4) извршава одлуке Управног одбора 

Установе; 
5) заступа Установу; 
6) стара се о законитости рада Устано-

ве; 
7) одговоран је за спровођење програ-

ма рада Установе; 
8) одговоран је за материјално-финан-

сијско пословање Установе; 
9) врши друге послове утврђене зако-

ном и Статутом Установе. 
Престанак дужности директора 
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Члан 17.

Дужност директора Установе престаје 
истеком мандата и разрешењем. 

Оснивач Установе разрешиће директо-
ра пре истека мандата: 

1) на лични захтев; 
2) ако обавља дужност супротно одред-

бама закона; 
3) ако нестручним, неправилним и не-

савесним радом проузрокује већу штету 
у Установи или тако занемарује или неса-
весно извршава своје обавезе да су наста-
ле или могу настати веће сметње у раду 
Установе; 

4) ако је против њега покренут кривич-
ни поступак за дело које га чини недостој-
ним за обављање дужности директора, 
односно ако је правноснажном судском 
одлуком осуђен за кривично дело које га 
чини недостојним за обављање дужности 
директора Установе; 

5) из других разлога утврђених зако-
ном и Статутом Установе. 

УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ

Члан 18.

Установом управља Управни одбор. 
Управни одбор Установе има пет чла-

нова.
Чланове Управног одбора именује и 

разрешава Оснивач, из реда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делат-
ности. 

Председника Управног одбора именује 
Оснивач из реда чланова Управног одбо-
ра.

Највише једна трећина чланова Управ-
ног одбора именује се из реда запослених 
у Установи, на предлог репрезентативног 
синдиката Установе, а уколико не постоји 
репрезентативни синдикат, на предлог ве-
ћине запослених. 

Најмање један од чланова Управног 
одбора из реда запослених мора да буде 

из реда носилаца основне, тј. програмске 
делатности. 

Састав Управног одбора треба да обез-
беди заступљеност од најмање 40% пред-
ставника мање заступљеног пола. 

Чланови Управног одбора Установе из 
става 5 овог члана именују се на период 
од четири године и могу бити именовани 
највише два пута. 

У случају спречености председника 
Управног одбора, седницу Управног од-
бора може заказати и њој председавати, 
најстарији члан Управног одбора.

Председнику и члановима Управног 
одбора припада накнада за рад у складу 
са Пословником о раду Управног одбора.

Члан 19.

Оснивач може, до именовања председ-
ника и чланова Управног одбора Устано-
ве, да именује вршиоце дужности пред-
седника и чланова Управног одбора. 

Оснивач може именовати вршиоца ду-
жности председника и члана Управног 
одбора Установе и у случају када пред-
седнику, односно члану Управног одбора 
престане дужност пре истека мандата. 

Вршилац дужности председника, од-
носно члана Управног одбора може оба-
вљати ту функцију најдуже једну годину. 

Надлежности Управног одбора Установе 

Члан 20.

Управни одбор Установе: 
1) доноси Статут Установе, као и њего-

ве измене и допуне; 
2) доноси друге опште акте Установе, 

предвиђене законом и Статутом; 
3) утврђује пословну и развојну поли-

тику; 
4) одлучује о пословању Установе; 
5) доноси програме рада Установе, на 

предлог директора; 
6) доноси годишњи финансијски план; 
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7) усваја годишњи обрачун; 
8) усваја годишњи извештај о раду и 

пословању; 
9) даје предлог о статусним промена-

ма, у складу са законом; 
10) даје предлог Оснивачу о кандидату 

за директора; 
11) даје сагласност на план јавних на-

бавки;
12) закључује уговор о раду са дирек-

тором, на одређено време, до истека рока 
на који је изабран, односно до његовог 
разрешења, а када је за директора име-
новано лице које је већ запослено у истој 
установи културе на неодређено време, 
закључује анекс уговора о раду, у складу 
са Законом о раду; 

13) одлучује о другим питањима утвр-
ђеним законом и Статутом Установе. 

Сагласност на  програме рада Установе 
и годишњи финансијски план даје Осни-
вач. 

Престанак дужности члана Управног 
одбора

Члан 21.

Дужност члана Управног одбора Уста-
нове престаје истеком мандата и разреше-
њем.

Оснивач Установе разрешиће члана 
Управног одбора пре истека мандата:

1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одред-

бама закона;
3) ако је против њега покренут кри-

вични поступак за дело које га чини не-
достојним за обављање дужности члана 
Управног одбора, односно ако је правно-
снажном судском одлуком осуђен за кри-
вично дело које га чини недостојним за 
обављање дужности члана Управног од-
бора Установе;

4) из других разлога утврђених зако-
ном и Статутом Установе.

Надзорни одбор 

Члан 22.

У Установи се образује Надзорни од-
бор. 

Надзорни одбор:
обавља надзор над пословањем Уста-

нове,
доноси Пословник о раду Надзорног 

одбора на предлог председника Надзор-
ног одбора,

врши друге послове у складу са зако-
ном, овим Статутом, Пословником о раду 
надзорног одбора и другим актима Уста-
нове.

Надзорни одбор има  три члана. 
Чланове Надзорног одбора именује и 

разрешава Оснивач. 
Председника Надзорног одбора име-

нује Оснивач из реда чланова надзорног 
одбора.

Највише једна трећина чланова Над-
зорног одбора именује се из реда запо-
слених у Установи, на предлог репрезен-
тативног синдиката Установе, а уколико 
не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених. 

Састав Надзорног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 40% 
представника мање заступљеног пола. 

Чланови Надзорног одбора Установе 
из става 6. овог члана именују се на пери-
од од четири године и могу бити именова-
ни највише два пута. 

За члана Надзорног одбора не може 
бити именовано лице које је члан Управ-
ног одбора Установе. 

У случају спречености председника 
Надзорног одбора, седницу Надзорног 
одбора може заказати и њој председавати, 
најстарији члан Надзорног одбора.

Председнику и члановима Надзорног 
одбора припада накнада за рад у складу са 
Пословником о раду Надзорног одбора.
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Члан 23.

Оснивач може до именовања председ-
ника и чланова Надзорног одбора Уста-
нове да именује вршиоце дужности пред-
седника и чланова Надзорног одбора. 

Оснивач може именовати вршиоца ду-
жности председника и члана Надзорног 
одбора Установе и у случају када пред-
седнику, односно члану Надзорног одбо-
ра престане дужност пре истека мандата. 

Вршилац дужности председника, од-
носно члана Надзорног одбора може оба-
вљати ту функцију најдуже једну годину. 

Члан 24.

Надзорни одбор, најмање једанпут 
годишње, подноси извештај о свом раду 
Оснивачу.

Престанак дужности члана Надзорног 
одбора

Члан 25.

Дужност члана Надзорног одбора 
установе престаје истеком мандата и раз-
решењем.

Оснивач Установе разрешиће члана 
Надзорног одбора пре истека мандата:

1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одред-

бама закона;
3) ако је против њега покренут кри-

вични поступак за дело које га чини не-
достојним за обављање дужности члана 
Надзорног одбора, односно ако је прав-
носнажном судском одлуком осуђен за 
кривично дело које га чини недостојним 
за обављање дужности члана Надзорног 
одбора Установе;

4) из других разлога утврђених зако-
ном и Статутом Установе.

ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ

Члан 26.

Установа се финансира или се суфи-

нансира из буџета Оснивача и других 
извора предвиђених  законом.

Висину средстава за финансирање де-
латности Установе, у складу са законом 
утврђује Оснивач, на основу предлога го-
дишњег програма рада и предлога финан-
сијског плана Установе за наредну годину 
и пројекцијама за наредне две године.

Предлог годишњег програма рада 
Установе садржи посебно исказана сред-
ства потребна за финансирање програма 
и пројеката у култури, као и средства по-
требна за финансирање текућих расхода 
и издатака.

Установа културе подноси Оснивачу 
предлог годишњег програма рада и пре-
длог финансијског плана за наредну годи-
ну и пројекцијама за наредне две године, 
најкасније до 20. јула текуће године.

Средства из буџета Републике Србије, 
буџета Аутономне Покрајине, односно 
буџета јединице локалне самоуправе ко-
ристе се у складу са законом којим се уре-
ђује буџетски систем.

Установа је дужна да наменски кори-
сти одобрена финансијска средства и под-
несе извештај о реализацији културних 
програма и пројеката у року од 30 дана 
по завршетку програма, односно пројека-
та за које су додељена буџетска средства 
са доказима о наменском коришћењу фи-
нансијских средстава.

Члан 27.
У случајевима када се Установа  фи-

нансира или суфинансира из буџета на-
длежног органа јавне власти, дужна је у 
да, у року од 15 дана по завршетку про-
грама односно пројекта за који су доде-
љена буџетска средства, а најкасније до 
краја текуће године, поднесе извештај о 
реализацији тих културних програма и 
пројеката и достави доказе о наменском 
коришћењу финансијских средстава ор-
гану који је одобрио средства за финанси-
рање њихових програма и пројеката. 

Установа је дужна да најкасније до 15. 
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марта текуће године, поднесе извештај о 
раду и извештај о финансијском послова-
њу за претходну годину.

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ 
ЗНАЧАЈА

Члан 28.

Информација од јавног значаја, у сми-
слу овог закона, јесте информација којом 
располаже орган јавне власти, настала у 
раду или у вези са радом органа јавне вла-
сти, садржана у одређеном документу, а 
односи се на све оно о чему јавност има 
оправдан интерес да зна. 

 Да би се нека информација сматрала 
информацијом од јавног значаја није бит-
но да ли је извор информације орган јав-
не власти или које друго, лице, није битан 
носач информација (папир, трака, филм, 
електронски медији и сл.) на коме се на-
лази документ који садржи информацију, 
датум настанка информације, начин са-
знавања информације, нити су битна дру-
га слична својства информације. 

Свако има право да му буде саопштено 
да ли орган власти поседује одређену ин-
формацију од јавног значаја, односно да 
ли му је она иначе доступна.

Свако има право да му се информација 
од јавног значаја учини доступном тако 
што ће му се омогућити увид у документ 
који садржи информацију од јавног зна-
чаја, право на копију тог документа, као и 
право да му се, на захтев, копија докумен-
та упути поштом, факсом, електронском 
поштом или на други начин. 

Поступак за остваривање права на 
приступ информацијама од јавног значаја 
спроводи се у складу са Законом о сло-
бодном приступу информацијама од јав-
ног значаја.

Установа је овлашћена тражиоцу ус-
кратити приступ информацијама од јав-
ног значаја, у случајевима прописаним 
Законом о слободном приступу информа-
цијама од јавног значаја, а нарочито:

-уколико је тражена информација већ 
објавњена и јавно доступна;

-у циљу заштите приватности и других 
права личности, у складу са законом.

Ако Установа утврди да се захтев од-
носи на информације које су садржане у 
великом броју докумената, услед чега би 
поступање Установе у прописаном, за-
конском року било отежано, може, у року 
од седам дана од дана пријема уредног 
захтева, обавестити тражиоца о томе и 
понудити му да захтев прецизира или да 
оствари увид у документе пре него што 
одреди које су му копије докумената по-
требне.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 29.

Ступањем на снагу овог Статута, пре-
стаје да важи Статут Установе донет 
17.01.2020. године са бројем 30-1/2020 
објављен на огласној табли Установе 
18.01.2020.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном листу 
Општине Бачка Паланка.

На Статут Установе сагласност даје 
надлежни орган јединице локалне самоу-
праве одређен њеним прописима.

У Бачкој Паланци,
Број: 614/2022
Дана: 2. новембра 2022. године

                                                                             
Председник 

Управног одбора Установе:
Мико Јовановић, с.р.

                                                                                                   

056

На основу члана 20. став 1. тачка 8. За-
кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС" бр. 129/07...47/18), члана 69. 
и 70. Закона о енергетској ефикасности 
и рационалној употреби енергије ("Слу-
жбени гласник РС" бр. 40/21), члана 25. 
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и члана 40. Закона о буџетском систе-
му ("Службени гласник РС" бр. 154/09, 
73/10... 72/19 и 149/20), члана 29. став 2. 
Правилника о ближим условима за распо-
делу и коришћење средстава за примену 
мера енергетске ефикасности ("Службе-
ни гласник РС" бр. 12/22), Решења о фи-
нансирању програма енергетске санаци-
је стамбених зграда, породичних кућа и 
станова који спроводе јединице локалне 
самоуправе, као и градске општине, број: 
401-00-4/2022-01 од 25.02.2022.г., доне-
тим од стране Управе за финансирање и 
подстицање енергетске ефикасности и на 
основу члана 4. Одлуке о бесповратном 
суфинансирању активности на унапређе-
њу енергетских својстава стамбених згра-
да, породичних кућа и станова на терито-
рији општине Бачка Паланка ("Сл. лист 
општине Бачка Паланка" бр. 4/2022) и на 
основу члана 3. став 1. тачка 1. Решења о 
образовању Комисије за спровођење по-
ступка доделе средстава за бесповратно 
суфинансирање активности на унапре-
ђењу енергетских својстава стамбених 
зграда, породичних кућа и станова на те-
риторији општине Бачка Паланка ("Слу-
жбени лист општине Бачка Паланка" бр. 
10/2022, 20/2022 и 27/2022), Комисија за 
спровођење поступка доделе средстава 
за бесповратно суфинансирање активно-
сти на унапређењу енергетских својста-
ва стамбених зграда, породичних кућа и 
станова на територији општине Бачка Па-
ланка, доноси:

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА 
И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА 

И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КОЈЕ 
СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ТЕРМОТЕХНИЧКОГ ОМОТАЧА, 

ТЕРМОТЕХНИЧКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ 
СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА 

ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ 
ПОТРОШНЕ ВОДЕ ПО 

ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ЈП 1/22

Члан 1.

У Правилнику о суфинансирању мера 
енергетске санације породичних кућа, 
станова и стамбених зграда, које се односе 
на унапређење термотехничког омотача, 
термотехничких инсталација и уградње 
соларних колектора за централну припре-
му потрошне воде по јавном позиву упра-
ве за подстицање и унапређење енергет-
ске ефикасности ЈП 1/22 ("Службени лист 
општине Бачка Паланка" бр. 21/2022) иза 
члана 14. додаје се члан 14а. који гласи:

"Уколико неко од корисника којима су 
одобрена средства на основу Коначне ранг 
листе крајњих корисника за суфинасира-
ње мера енергетске санације породичних 
кућа. станова и стамбених зграда које се 
односе на унапређење термотехничког 
омотача, термотехничких инсталација 
и уградње соларних колектора за цен-
тралну припрему потрошне топле воде 
на територији општине Бачка Паланка 
за 2022.г. (у даљем тексту: Коначна ранг 
листа), из неког разлога раскине Уговор о 
суфинансирању мера енергетске санаци-
је породичне куће или стана, средства се 
одобравају првом наредном кориснику са 
Коначне ранг листе који није добио суб-
венцију, до утрошка средстава из члана 6. 
став 1. Правилника, опредељених за фи-
нансирање мера из овог Правилника." 

Члан 2.

У свему осталом одредбе из Правил-
ника о суфинансирању мера енергетске 
санације породичних кућа, станова и 
стамбених зграда, које се односе на уна-
пређење термотехничког омотача, тер-
мотехничких инсталација и уградње со-
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ларних колектора за централну припрему 
потрошне воде по јавном позиву управе 
за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности ЈП 1/22 ("Службени лист 
општине Бачка Паланка" бр. 21/2022), 
остају на снази.

Члан 3.

Овај Правилник о изменама и допу-
нама Правилника о суфинансирању мера 
енергетске санације породичних кућа, 
станова и стамбених зграда, које се од-
носе на унапређење термотехничког 
омотача, термотехничких инсталација и 
уградње соларних колектора за централ-
ну припрему потрошне воде по јавном 
позиву управе за подстицање и унапре-
ђење енергетске ефикасности ЈП 1/22 
("Службени лист општине Бачка Палан-
ка" бр. 21/2022) ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном листу 
општине Бачка Паланка.

Комисија за спровођење поступка
доделе средстава за бесповратно суфинан-
сирање  активности на унапређењу енергет-
ских својстава стамбених зграда, породич-
них кућа и станова на територији општине 
Бачка Паланка
број: III-40-25/2022-36
дана: 18.01.2023.године

                                                                                                   
Председник Комисије

Тодор Чулић,с.р.

057

На основу члана 20. став 1. тачка 8. За-
кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС" бр. 129/07...47/18), члана 69. 
и 70. Закона о енергетској ефикасности 
и рационалној употреби енергије ("Слу-
жбени гласник РС" бр. 40/21), члана 25. 
и члана 40. Закона о буџетском систе-
му ("Службени гласник РС" бр. 154/09, 
73/10... 72/19 и 149/20), члана 29. став 2. 
Правилника о ближим условима за распо-

делу и коришћење средстава за примену 
мера енергетске ефикасности ("Службе-
ни гласник РС" бр. 12/22), Решења о фи-
нансирању програма енергетске санаци-
је стамбених зграда, породичних кућа и 
станова који спроводе јединице локалне 
самоуправе, као и градске општине, број: 
401-00-4/2022-01 од 25.02.2022.г., доне-
тим од стране Управе за финансирање и 
подстицање енергетске ефикасности и на 
основу члана 4. Одлуке о бесповратном 
суфинансирању активности на унапређе-
њу енергетских својстава стамбених згра-
да, породичних кућа и станова на терито-
рији општине Бачка Паланка ("Сл. лист 
општине Бачка Паланка" бр. 4/2022) и на 
основу члана 3. став 1. тачка 1. Решења о 
образовању Комисије за спровођење по-
ступка доделе средстава за бесповратно 
суфинансирање активности на унапре-
ђењу енергетских својстава стамбених 
зграда, породичних кућа и станова на те-
риторији општине Бачка Паланка ("Слу-
жбени лист општине Бачка Паланка" бр. 
10/2022, 20/2022 и 27/2022), Комисија за 
спровођење поступка доделе средстава 
за бесповратно суфинансирање активно-
сти на унапређењу енергетских својста-
ва стамбених зграда, породичних кућа и 
станова на територији општине Бачка Па-
ланка, доноси:

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА 
И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И 

СТАНОВА, ПУТЕМ УГРАДЊЕ 
СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА 

ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТЕВНЕ 
ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ТЕРМОТЕХНИЧКОГ 
СИСТЕМА ПУТЕМ 

УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, 
ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, 
ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА 
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И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ, ПО 
ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И 
СТАНОВА ЈП 1/22

Члан 1.

У Правилнику о суфинансирању мера 
енергетске санације породичних кућа и 
станова, путем уградње соларних пане-
ла за производњу електричне енергије за 
сопстевне потребе и унапређење термо-
техничког система путем уградње кало-
риметара, циркулационих пумпи, термо-
статских вентила и делитеља топлоте, по 
основу Јавног позива  за суфинансирање 
програма енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова ЈП 
1/22 ("Службени лист општине Бачка Па-
ланка" бр. 21/2022) иза члана 14. додаје се 
члан 14а. који гласи:

"Уколико неко од корисника којима 
су одобрена средства на основу Коначне 
ранг листе крајњих корисника у спрово-
ђењу мера енергетске санације у дома-
ћинствима путем уградње соларних па-
нела за производњу електричне енергије 
за сопствене потребе и унапређење тер-
мотехничког система путем уградње ка-
лориметара, циркулационих пумпи, тер-
мостатских вентила и делитеља топлоте, 
на територији општине Бачка Паланка за 
2022.г. (у даљем тексту Коначна ранг ли-
ста), из неког разлога након достављања 
Закључка о додели бесповратних сред-
става одустане од спровођења активности 
из овог Правилника или раскине Уговор о 
суфинансирању мера енергетске санаци-
је породичне куће или стана, средства се 
одобравају првом наредном кориснику са 
Коначне ранг листе који није добио суб-
венцију, до утрошка средстава из члана 6. 
став 1. Правилника, опредељених за фи-
нансирање мера из овог Правилника." 

Члан 2.

У свему осталом одредбе из Правилни-
ка о суфинансирању мера енергетске са-
нације породичних кућа и станова, путем 
уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопстевне потре-
бе и унапређење термотехничког система 
путем уградње калориметара, циркулаци-
оних пумпи, термостатских вентила и де-
литеља топлоте, по основу Јавног позива  
за суфинансирање програма енергетске 
санације стамбених зграда, породичних 
кућа и станова ЈП 1/22 ("Службени лист 
општине Бачка Паланка" бр. 21/2022), 
остају на снази.

Члан 3.

Овај Правилник о изменама и допу-
нама Правилника о суфинансирању мера 
енергетске санације породичних кућа и 
станова, путем уградње соларних пане-
ла за производњу електричне енергије за 
сопстевне потребе и унапређење термо-
техничког система путем уградње кало-
риметара, циркулационих пумпи, термо-
статских вентила и делитеља топлоте, по 
основу Јавног позива  за суфинансирање 
програма енергетске санације стамбених 
зграда, породичних кућа и станова ЈП 
1/22 ("Службени лист општине Бачка Па-
ланка" бр. 21/2022) ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у Службеном 
листу општине Бачка Паланка.

Комисија за спровођење поступка
доделе средстава за бесповратно суфинан-
сирање  активности на унапређењу енергет-
ских својстава стамбених зграда, породич-
них кућа и станова на територији општине 
Бачка Паланка
број: III-40-25/2022-37
дана: 18.01.2023.године

Председник Комисије
Тодор Чулић, с.р.
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