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На основу члана 13. став 1. Закона о 

управљању отпадом (”Службени гласник 
Републике Србије ” број 36/2009), члана 
32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(”Службени гласник Републике Србије ” 
број 129/07) и члана 38. тачка 6. Стату-
та Општине Бачка Паланка (”Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка” број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на 24. седници, одржаној 
дана 12. марта 2010. године, донела је

О Д Л У К У
о приступању изради Локалног 

плана управљања отпадом
 у Општини Бачка Паланка

I

Приступа се изради Локалног пла-
на управљања отпадом у Општини Бачка 
Паланка ( у даљем тексту: Локални план). 
Циљ израде Локалног плана је дефини-
сање управљања отпадом на територији 
Општине Бачка Паланка. 

II

Локални план се доноси за период 
од десет година.

III

Локални план ће урадити Радна гру-
па за израду Локалног плана, у сарадњи 

са Факултетом техничких наука из Новог 
Сада. 

Радну групу за израду Локалног 
плана именује председник Општине Бач-
ка Паланка.

IV

Рок за израду Локалног плана је 10. 
септембар 2010. године.

V

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ”Службеном 
листу Општине Бачка Паланка”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-501-29/2010
12. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Здравка Миленковић с.р. 

28
На основу члана 46. став 1. Зако-

на о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09-исправ-
ка), члана 9. став 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
(”Службени гласник РС” број 135/04)  и 
члана 38. Статута општине Бачка Палан-
ка (”Службени лист општине Бачка Па-
ланка” број 17/2008 и 2/2010), Скупшти-
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на општине Бачка Паланка, по приба-
вљеном мишљењу Комисије за планове, 
на 24. седници одржаној 12. марта 2010. 
године, доноси

О Д Л У К У
о изради Плана детаљне 

регулације блокова 28, 33, 64, 65, 69 
и дела блокова 34, 66 и 67 у Бачкој 

Паланци

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљ-
не регулације блокoва 28, 33, 64, 65, 69 
и дела блокова 34, 66 и 67 (у даљем текс-
ту: План). Циљ израде Плана је уређење 
простора у складу са планираном наме-
ном (зона једнопородичног становања,  
зоне пословних и стамбено-пословних 
објеката једнопородичног становања), уз 
строго поштовање услова заштите приро-
де и животне средине. Према Генералном 
плану Бачке Паланке блок 28 намењен је 
радној зони и становању, за радну зону 
обавезна је урбанистичка разрада; блок 
33 намењен је радној зони, железничкој 
станици, становању, заштитном зелени-
лу и ретензији површинских вода – за 
поједине садржаје обавезна је урбанис-
тичка разрада; блок 64 намењен је ста-
новању и радној површини, обавезна је 
урбанистичка разрада; блок 65 намењен 
је становању, старом гробљу и радној по-
вршини, за нестамбене садржаје обавез-
на је урбанистичка разрада; блокови 66 
и 67 намењени су становању, за северни 
део блока 67 потребно урадити пројекат 
препарцелације, блок 69 намењен је ста-
новању а обавезна је урбанистичка раз-
рада.

Члан 2. 

Обухват Плана дефинисан је на 
следећи начин:

Почетна описна тачка обухвата 
предложеног Концепта за израду Плана 

је тачка 001, која се налази на пресеку 
оса улице Шафарикове са осом улице 
Браће Новаков. 

Граница даље прати осу пута ули-
це Шафарикове према северу до тачке 
пресека 002, са осом леније на парцели 
7367. 

Од тачке 002 граница прати осу ле-
није на парцели 7367 до тачке 003 где ле-
нија парцеле 7367 мења смер. Од тачке 
003 граница обухвата иде до тачке 004 
која представља северну тачку парцеле 
701. Граница даље иде северном грани-
цом парцела 701, 700, 699, 698/3, 698/2, 
698/1, 637, 696, 713, 715, 717, 720, 721, 
722/1, 722/2. У наставку граница прати 
северoзападну границу парцеле 7235 до 
парцеле 15, наставља северном грани-
цом парцеле 15 до парцеле 23744, за-
падном границом парцеле 23744 до се-
верне тачке парцеле 21216, прелази до 
југоисточне тачке парцеле 21163, да би 
се даље настављала јужном границом 
парцеле 21164, до северне границе пар-
целе 23778, а затим северном границом 
парцеле 23778 до северне тачке парцеле 
21476. Граница у наставку иде источном 
границом парцеле 23458 ка југу, до се-
верне тачке парцеле 22857/1. Даље пра-
ти северну а затим и источну границу 
парцеле 22857/1, прелази преко парцела 
23697 и 23438 до северозападне тачке 
парцеле 22895/2 а затим источном грани-
цом парцеле 22895/2 до северне границе 
парцеле 22932. Затим према западу од те 
тачке северном границом парцела 22932 
и 22933, затим источном границом пар-
целе 22934 до тачке 005, која је пресек 
продужетка осе канала на парцели 952 
према западу, са источном границом пар-
целе 22934. Граница обухвата се од тачке 
005 наставља на исток преко парцела 
22933, 22932, 22931 22930, 22929, 22928 
и 22927 до тачке 006, тј једне од јужних 
тачака парцеле 22927. Од тачке 006 затим 
до југозападне тачке парцеле 22926, за-
тим северном границом парцеле 22935 до 
југозападне тачке парцеле 22921, надаље 
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јужном границом парцела 22921 и 22920 
до североисточне тачке парцеле 22974, 
затим северном границом парцела 22974, 
22973, 22972, 22971 до североисточне 
тачке парцеле 22964. Од те тачке јужном 
границом парцеле 3777 до тачке споја са 
парцелом 1316. Од те тачке ка северу до 
североисточне тачке парцеле 1316, затим 
северном границом парцела 1316, 1319 и 
1321. Граница се даље наставља јужном 
границом парцеле 1067 до изласка те 
парцеле на улицу Бранка Радичевића. За-
тим иде јужном границом парцеле 1336, 
од чије југоисточне тачке прелази улицу 
Бранка Радичевића до североисточне та-
чке парцеле 1414. У наставку прати се-
верну границу парцела 1414 и 1413, за-
тим од северозападне тачке парцеле 1413 
прелази улицу Бранка Радичевића на се-
вер до југозападне тачке парцеле 1338/1. 
Од те тачке јужном границом парцеле 
1338/1 а затим западном границом парце-
ле 1066 до јужне тачке парцеле 1042. Гра-
ница у наставку обухвата води на север 
источном границом парцела 1043, 1044, 
1048/1, 1048/2, 1048/3, 1047/1, 1047/2, 
1047/3, 1029 и 1030. Надаље наставља се 
северном границом парцела 1030, 1027, 
1026 и 1024 до њене северозападне тачке. 
Ту граница прелази улицу Змај Јовину до 
југоисточне тачке парцеле 1023/3, а затим 
иде на север источном границом парцела 
1023/3, 980, 979, 978 и 976, прати север-
ну границу парцела 976 и 977/1, прелази 
Гундулићеву улицу и наставља северном 
границом парцела 918, 920 до тачке 007 у 
пресеку замишљеног продужетка северне 
границе парцеле 920 са осом пута улице 
Светозара Милетића. Граница обухвата 
од тачке 007 продужава се у правцу ју-
га осом пута улице Светозара Милетића 
до тачке 008, у пресеку осе пута улице 
Светозара Милетића са осом пута улице 
Браће Новаков. Од те тачке наставља се 
у правцу запада осом пута улице Браће 
Новаков до почетне тачке 001, којом се 
затвара граница обухвата. 

Укупна површина обухвата Плана 
износи 63,17 ha. 

Члан 3.

План обавезно садржи текстуални 
део, који садржи правила уређења и пра-
вила грађења, графички део и oбавезне 
прилоге.

План нарочито садржи:

границу плана и обухват 1. 
грађевинског подручја;
поделу простора на посебне цели-2. 
не и зоне;
намену земљишта;3. 
регулационе линије улица и јавних 4. 
површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на ге-
одетској подлози;
нивелационе коте улица и јавних 5. 
површина (нивелациони план);
трасе, коридоре и капацитете за 6. 
саобраћајну, енергетску, комунал-
ну и другу инфраструктуру;
правила уређења и правила 7. 
грађења по целинама и зонама;
економску анализу и процену ула-8. 
гања из јавног сектора;
локације за које је предвиђена из-9. 
рада урбанистичког пројекта.
графички део10. 

Члан 4.

Рок за израду Плана је 5 (пет) месе-
ци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.

Израда Плана уступа се ЈП ”Дирек-
ција за изградњу Општине Бачка Палан-
ка” Бачка Паланка, Трг братства и једин-
ства 36. 

Члан 6. 

Средства за израду Плана обезбе-
диће се из буџета Општине Бачка Палан-
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ка, у Програму уређивања грађевинског 
земљишта за 2010. годину.

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је Решење 
да се за План  не израђује стратешка про-
цена утицаја на животну средину, које је 
донело Одељење за урбанизам и грађе-
винарство, Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, под ред. бројем IV-05-
501-2-1/2010, од дана 06.01.2010. године.

Члан 8.

План, пре подношења органу на-
длежном за његово доношење, подлеже 
стручној контроли и излаже се на јавни 
увид. Стручну контролу врши Комисија 
за планове.

Излагање Плана на јавни увид ог-
лашава се у дневном листу и локалном 
листу и траје 30 дана, при чему се огла-
шавају подаци о времену и месту изла-
гања Плана на јавни увид, начин на који 
заинтересована правна и физичка лица 
могу доставити примедбе на План, као и 
друге информације које су од значаја за 
јавни увид.

Јавни увид плана одржаће се у згра-
ди Општине Бачка Паланка ул. Краља 
Петра I бр.16, у Бачкој Паланци.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ”Службеном 
листу Општине Бачка Паланка”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-35-28/2010
12. март 2010. године                            
БАЧКА ПАЛАНКА
/

Председник
Скупштине општине,

Здравка Миленковић, с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине 
Бачка Паланка
Одељење за урбанизам 
и грађевинарство
Број: IV-05-501-2-1/2010
дана:06. 01. 2010 године
Бачка паланка

На основу члана 9. 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС", број 
135/04) и члана 13. Одлуке о организа-
цији Општинске управе ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка број 2/2009), 
Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка, Одељење за урбанизам и грађеви-
нарство доноси:

Р Е Ш Е Њ Е 
Није потребно приступити изради 

стратешке процене утицаја на животну 
средину за План детаљне регулације за 
блокове 28, 33, 64, 65, 69, и дела блоко-
ва 34, 66, и 67 у Бачкој Паланци.

Образложење 
Након увида у достављену докумен-

тацију и планове вишег хијерархијског 
нивоа, утврђено је да је подручје обух-
ваћено Планом удаљено од заштићених 
природних добара те да План не доноси 
битније промене у односу на раније пла-
нове и не доноси садржаје који би могли 
битније да утичу на животну средину.

Руководилац Одељења за
урбанизам и грађевинарство

Александар Матић, с.р.

29
На основу члана  22. Закона о фи-

нансирању  локалне самоуправе ("Служ-
бени гласник РС“, број 62/06) и члана 38. 
тачка 7. Статута Општине Бачка Палан-
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ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 17/2008 и 2/2010), а поводом 
иницијативе Савета Месне заједнице 
Параге, коју је подржало  85 бирача са 
подручја Месне заједнице Параге за до-
ношење Одлуке о утврђивању Предлога 
одлуке за увођење самодоприноса у Мес-
ној заједници Параге од 01. 05. 2010. го-
дине до 30. 04. 2015. године, Скупштина 
општине општине Бачка Паланка, на 24. 
седници, одржаној дана 12. марта 2010. 
године, донела је

О Д Л У К У
о утврђивању Предлога одлуке 

о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Параге 
за период од 01. маја 2010. године 

до 30. априла 2015. године

Члан 1.

Скупштина општине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
заједнице Параге од 05. јануара 2010. го-
дине за доношење Одлуке о утврђивању 
Предлога одлуке о увођењу самодопри-
носа за подручје Месне заједнице Пара-
ге за период од 01. 05. 2010. године до 
30. 04. 2015. године и утврђује Предлог 
одлуке о увођењу самодоприноса за под-
ручје Месне заједнице Параге у тексту 
предложеном у Програму уз наведену 
иницијативу. 

Текст Програма  о увођењу само-
доприноса гласи: 

"1. Самодопринос се уводи за задо-
вољавање општих и заједничких потре-
ба грађана у насељеном месту  Параге. 
Остварена средства самодоприноса ко-
ристиће се за:

1) Инвестиције и инвестициона 
одржавања 

- изградње канализације отпадних 
вода и пречистача,
- одвођење атмосферских и повр-

шинских вода са изградњом канал-
ске мреже у насељу,
- реконструкција  водоводне  мре-
же,
- учешће  у  изградњи  ћелије  при  
СПЦ,
- изградња  парка  са  дечијим  иг-
ралиштем,
- изградња  санитарног  чвора  и  
чајне  кухиње  у  Дому  културе,
- изградња и одржавање комунал-
не инфраструктуре (путеви, тро-
тоари, зелена  пијаца , гробље са 
капелом,сточно гробље, депонија 
за смеће , месни парк, заштитни 
појасеви, атарски путеви, зелени-
ло, као и одржавање друштвених 
објеката у месној заједници и 
уређења насеља).
2) Финансирање делатности из 

спорта и физичке културе, културе, орга-
низација и удружења грађана, приредби 
и манифестација.

3) Финансирање рада месне зајед-
нице. 

4) Финансирање хитних интервент-
них потреба.

5) Хуманитарну и социјалну по-
моћ.

2. Обвезници самодоприноса су  
грађани чије је место пребивалишта на 
подручју насељеног места Параге (грађа-
ни који остварују зараду, предузетници, 
лица која остварују приход од пољопри-
вреде и друга лица у складу са законом).

3. Самодопринос се уводи за пери-
од од 1. маја 2010. године до 30. априла 
2015. године.

4. Самодопринос се плаћа по сле-
дећим стопама:

- 3 % на зараду,
- 3%  на приход од самосталних де-

латности,
- 60  кг пшенице по 1 хектару на ос-

нову званичне цене пшенице,         
5. Планирани износ средстава само-

доприноса износи  8.000.000,00 динара.
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6. Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

Обрачунавање, обуставу и уплату 
самодоприноса на зараде радника из рад-
ног односа, вршиће исплатиоци зарада 
истовремено са исплатом зараде радни-
ка.

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане уплатне рачуне јавних прихо-
да буџета Општине Бачка Паланка и то:

840-711181843-57 од зарада за-
послених,
840-711183843-71 из прихода 
земљорадника,
840-711184843-78 из прихода лица 
која се баве самосталном делатно-
шћу.
Новчана средства самодоприно-

са строго су наменског карактера и ко-
ристиће се искључиво за реализацију 
активности утврђених чланом 1. овог 
Програма.

7. Грађани остварују надзор над 
наменским трошењем средстава само-
доприноса путем збора грађана.

8. Средства  самодоприноса  која  се  
остваре  изнад  износа  утврђеног  чла-
ном 5. овог Програма враћаће се у складу 
са Одлуком Савета Месне заједнице Па-
раге."

9. Одлука о увођењу самодоприно-
са у Месној заједници Параге објавиће се  
у Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка, а примењиваће се од 01. 05. 2010. 
године. 

Члан 2. 

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом вршиће се на 
основу утврђеног Предлога одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице Параге за период од 01. 

маја 2010. године до 30. апила 2015. го-
дине. 

Члан 3. 

Одлука о увођењу самодоприноса 
сматра се донетом када се за њу изјас-
ни већина од укупног броја грађана која 
имају изборно право и пребивалиште 
на подручју на коме се средства при-
купљају. 

Комисија за спровођење референ-
дума подноси извештај о спроведеном 
референдуму Скупштини општине Бачка 
Паланка. 

Члан 4. 

На основу примљеног извештаја о 
резултатима непосредног личног изја-
шњавања грађана референдумом од 
стране Комисије за спровођење референ-
дума, Скупштина општине Бачка Палан-
ка објавиће резултате овог изјашњавања 
у "Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка". 

Члан 5. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-439-14/2010
12. март  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 

Здравка Миленковић,с.р.

30
На основу члана  10. став 2. Зако-

на о референдуму и народној иниција-
тиви ("Службени гласник Републике 
Србије" број 48/94 и 11/98) члана 32. 
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тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 129/2007) и члана 38. тачка 7. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на 24. седници, одржаној 
12. марта 2010. године, донела је 

О Д Л У К У
о расписивању референдума  за 

подручје Месне заједнице Параге 

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице Параге, ради 
изјашњавања грађана о Предлогу одлу-
ке о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице Параге, за период од 1. 
05. 2010. године до 30. 04. 2015. године. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 10. априла и недељу 11. априла 2010. 
године. 

Изјашњавање на референдуму ће се 
обављати наведеног дана, у времену од 
7,00 часова до 20,00 часова на гласачком 
месту у Месној заједници Параге. 

II 

Органи за спровођење референду-
ма су: Комисија за спровођење референ-
дума (у даљем тексту: Комисија) и гласа-
чки одбор. 

Комисију образује Скупштина 
општине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља сле-
деће послове: 

- стара се о законитом спровођењу 
референдума,
- стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење референ-
дума, 
- прописује обрасце за спровођење 
референдума,
- утврђује и проглашава резултате 
референдума, 

- подноси извештај Скупштини 
општине о спроведеном референ-
думу,
- обавља и друге послове у складу 
са законом и овом одлуком, 
- образује гласачки одбор за спро-
вођење поступка референдума.

Гласачки одбор руководи гласањем 
на гласачком месту, обезбеђује правил-
ност и тајност гласања и утврђује резул-
тате гласања на гласачком месту, у складу 
са упутствима Комисије. 

III

Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број:II-014-3/2010
12. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,

Здравка Миленковић, с.р. 

31
На основу члана  22. Закона о фи-

нансирању  локалне самоуправе ("Служ-
бени гласник РС“, број 62/06) и члана 38. 
тачка 7. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 17/2008 и 2/2010), а поводом 
иницијативе Савета Месне заједнице 
Силбаш, коју је подржало  215 бирача са 
подручја Месне заједнице Силбаш за до-
ношење Одлуке о утврђивању Предлога 
одлуке за увођење самодоприноса у Мес-
ној заједници Силбаш од 01. 05. 2010. го-
дине до 30. 04. 2015. године, Скупштина 
општине Општине Бачка Паланка, на 24.  
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седници, одржаној дана 12. марта  2010. 
године, донела је 

О Д Л У К У
о утврђивању Предлога одлуке 

о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Силбаш 
за период од 01. маја 2010. године 

до 30. априла 2015. године

Члан 1.

Скупштина општине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
заједнице Силбаш од 11. јануара 2010. 
године за доношење Одлуке о утврђи-
вању Предлога одлуке о увођењу само-
доприноса за подручје Месне заједнице 
Силбаш за период од 01. 05. 2010. године 
до 30. 04. 2015. године и утврђује Пред-
лог Одлуке о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице Силбаш у 
тексту предложеном у Програму уз наве-
дену иницијативу. 

Текст Предлога одлуке о увођењу 
самодоприноса гласи: 

"1. Самодопринос се уводи за задо-
вољавање општих и заједничких потре-
ба грађана  у насељеном месту Силбаш. 
Остварена средства самодоприноса ко-
ристиће се за:

1) Инвестиције и инвестициона 
одржавања 
- изградње канализације отпадних 
вода и пречистача,
- одвођење атмосферских и повр-
шинских вода са изградњом канал-
ске мреже у насељу,
- изградња и одржавање комуналне 
инфраструктуре (путеви, тротоари, 
зелена пијаца, гробље са капелом, 
сточно гробље, депонија за смеће, 
месни парк, пољозаштитни појасе-
ви, атарски путеви, зеленило као и 

одржавање друштвених објеката у 
месној заједници и уређења на-
сеља),
2) Финансирање рада месне зајед-

нице, 
3) Финансирање делатности ватро-

гаства, спорта и физичке културе, кул-
туре, организација и удружења грађана, 
приредби и манифестација, 

4) Финансирање хитних интервент-
них потреба,

5) Хуманитарну и социјалну по-
моћ,

2. Обвезници самодоприноса су  
грађани чије је место пребивалишта 
на подручју насељеног места Силбаш 
(грађани који остварују зараду, преду-
зетници, лица која остварују приход од 
пољопривреде, пензионери  и друга лица 
у складу са законом).

3. Самодопринос се уводи за пери-
од од 1. маја 2010. године до 30. априла 
2015. године.

4. Самодопринос се плаћа по сле-
дећим стопама:

- 3 % на зараду,
- 2% на пензије, на основу писане 

изјаве пензионера,
- 3%  на приход од самосталних де-

латности,
- 30  кг пшенице по 1 хектару на ос-

нову званичне цене пшенице,         
5. Планирани износ средстава само-

доприноса износи  18.000.000,00 динара.

6. Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

Обрачунавање, обуставу и уплату 
самодоприноса на зараде радника из рад-
ног односа, вршиће исплатиоци зарада 
истовремено са исплатом зараде радни-
ка.

Обрачунавање, обуставу и уплату 
самодоприноса на пензије пензионера 
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вршиће Служба пензијског и инвалид-
ског осигурања истовремено са исплатом 
пензија. 

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане уплатне рачуне јавних прихо-
да буџета Општине Бачка Паланка и то:

- 840-711181843-57 од зарада за-
послених,
- 840-711183843-71 из прихода 
земљорадника,
- 840-711184843-78 из прихода 
лица која се баве самосталном 
делатношћу.
Новчана средства самодоприно-

са строго су наменског карактера и ко-
ристиће се искључиво за реализацију 
активности утврђених чланом 1. овог 
Програма.

7. Грађани остварују надзор  над 
наменским трошењем средстава само-
доприноса путем збора грађана.

8. Средства  самодоприноса  која  
се  остваре  изнад  износа  утврђеног  
чланом  5. овог Програма враћаће се у 
складу са Одлуком Савета Месне зајед-
нице Силбаш."

9. Одлука о увођењу самодоприно-
са у Месној заједници Силбаш објавиће 
се  у Службеном листу Општине Бачка 
Паланка, а примењиваће се од 01. 05. 
2010. године. 

Члан 2. 

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом вршиће се на 
основу утврђеног Предлога одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице Силбаш за период од 
01. маја 2010. године до 30. апила 2015. 
године. 

Члан 3. 

Одлука о увођењу самодоприноса 
сматра се донетом када се за њу изјас-
ни већина од укупног броја грађана која 

имају изборно право и пребивалиште 
на подручју на коме се средства при-
купљају. 

Комисија за спровођење референ-
дума подноси извештај о спроведеном 
референдуму Скупштини општине Бачка 
Паланка. 

Члан 4. 

На основу примљеног извештаја о 
резултатима непосредног личног изја-
шњавања грађана референдумом од 
стране Комисије за спровођење референ-
дума, Скупштина општине Бачка Палан-
ка објавиће резултате овог изјашњавања 
у "Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка". 

Члан 5. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-439-13/2010
12. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 

Здравка Миленковић,с.р.

32
На основу члана  10. став 2. Закона 

о референдуму ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 48/94 и 11/98) чла-
на 32. тачка 7. Закона о локалној самоуп-
рави ("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 129/2007) и члана 38. тачка 7. 
Статута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на 24. седници, одржаној 
12. марта  2010. године, донела је 



38 Страна - Број 3/2010       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      17. март 2010 ГОДИНЕ

О Д Л У К У
о расписивању референдума за 

подручје Месне заједнице Силбаш

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице Силбаш, ради 
изјашњавања грађана о Предлогу одлуке 
о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице Силбаш, за период од 1. 
05. 2010. године до 30. 04. 2015. године. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 10. априла и недељу 11. априла 2010. 
године. 

Изјашњавање на референдуму ће се 
обављати наведеног дана, у времену од 
7,00 часова до 20,00 часова на гласачким 
местима у Месној заједници Силбаш. 

II 

Органи за спровођење референду-
ма су: Комисија за спровођење референ-
дума (у даљем тексту: Комисија) и гласа-
чки одбори. 

Комисију образује Скупштина 
општине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља сле-
деће послове: 

стара се о законитом спро-- 
вођењу референдума,
стара се о обезбеђењу ма-- 
теријала потребног за спро-
вођење референдума, 
прописује обрасце за спро-- 
вођење референдума,
утврђује и проглашава резул-- 
тате референдума, 
подноси извештај скупштини - 
општине о спроведеном рефе-
рендуму,
обавља и друге послове у скла-- 
ду са законом и овом одлуком,
образује гласачки одбор за - 
спровођење поступка рефе-
рендума. 

Гласачки одбори руководе гласа-
њем на гласачком месту, обезбеђују пра-
вилност и тајност гласања и утврђују 
резултате гласања на гласачком месту, у 
складу са упутствима Комисије. 

III

Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број:II-014-2/2010
12. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,

Здравка Миленковић,с.р.

33
На основу члана  22. Закона о фи-

нансирању  локалне самоуправе ("Служ-
бени гласник РС“, број 62/06) и члана 38. 
тачка 7. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 17/2008 и 2/2010), а поводом 
иницијативе Савета Месне заједнице Но-
ва Гајдобра, коју је подржало 140 бирача 
са подручја Месне заједнице Нова Гај-
добра за доношење Одлуке о утврђивању 
Предлога одлуке за увођење самодопри-
носа у Месној заједници Нова Гајдобра 
од 01. 05. 2010. године до 30. 04. 2015. 
године, Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на 24. седници, одржаној дана 12. 
марта 2010. године, донела је

О Д Л У К У
о утврђивању Предлога одлуке 

о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице Нова 



17. март 2010 ГОДИНЕ        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 3/2010 - Страна 39  

Гајдобра за период од 01. маја 2010. 
године до 30. априла 2015. године

Члан 1.

Скупштина општине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
заједнице Нова Гајдобра од 16. фебру-
ара  2010. године за доношење Одлуке о 
утврђивању Предлога одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице Нова Гајдобра  за период од 01. 05. 
2010. године до 30. 04. 2015. године и 
утврђује Предлог одлуке о увођењу са-
модоприноса за подручје Месне заједни-
це Нова Гајдобра у тексту предложеном у 
Програму уз наведену иницијативу. 

Текст Предлога одлуке о увођењу 
самодоприноса гласи: 

"1. Самодопринос се уводи  за задо-
вољавање општих и заједничких потреба 
грађана  у насељеном месту Нова Гај-
добра. Остварена средства самодоприно-
са користиће се за:

Завршетак изградње фекалне 1) 
канализације и пуштање у рад 
пречистача,
Наставак активности на из-
градњи радне (индустријске 
зоне),
Завршетак, опремање и пушт-
ање капеле у рад и уређење 
месног гробља и паркинг про-
стора, 
Почетак активности на из-
градњи гасификације у на-
сељу,
Адаптација и израда завршног 
слоја асфалтних саобраћајни-
ца,
Уређење атарских путева и 
чишћење канала на основу 
пројектне документације,
Израда и добијање употреб-
них дозвола за канализацију и 
капелу,
Завршетак изградње отворе-

них спортских терена,
Адаптација Дома културе,
Израда пољозаштитних поја-
сева, заштита и очување жи-
вотне средине,
Одржавање објеката месне за-
једнице Нова Гајдобра,

2) Финансирање културно уметнич-
ког друштва, приредби и манифестација,

3) Финансирање рада месне зајед-
нице. 

4) Финансирање непланираних по-
треба месне заједнице.

2. Обвезници самодоприноса су  
грађани чије је место пребивалишта на 
подручју насељеног места Нова Гајдобра 
(грађани који оставрују зараду, преду-
зетници, лица која остварују приход од 
пољопривреде и друга лица у складу са 
законом).

3. Самодопринос се уводи за пери-
од од 1. маја 2010. године до 30. априла 
2015. године.

4. Самодопринос се плаћа по сле-
дећим стопама:

- 3 % на зараде радника у радном 
односу,

- 4%  на приход од самосталних 
делатности,

- стопа плаћања висине самодопри-
носа од пољопривредног земљишта са 
катастарским приходом утврђује се на 
бази 60 кг пшенице по једном хектару на 
основу гарантоване цене пшенице коју 
доноси одговарајући државни орган. 

- Пензионери који дају посебну 
изјаву имају право да издвајају само-
допринос у висини од 2% на пензију, а 
обрачунавање и уплата вршиће се на 
збирни рачун самодопрноса који се води 
код Скупштине општине Бачка Паланка 
а преко Службе за пензијско инвалидског 
осигурања у часу њихове исплате. 

5. Планирани износ средстава само-
доприноса износи  18.000.000,00 динара 
за период за који се уводи.
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6. Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

Обрачунавање, обуставу и уплату 
самодоприноса на зараде радника из рад-
ног односа, вршиће исплатиоци зарада 
истовремено са исплатом зараде радни-
ка.

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане уплатне рачуне јавних прихо-
да буџета Општине Бачка Паланка и то:

- 840-711181843-57 од зарада за-
послених,
- 840-711183843-71 из прихода 
земљорадника,
- 840-711184843-78 из прихода 
лица која се баве самосталном 
делатношћу.
Новчана средства самодоприно-

са строго су наменског карактера и ко-
ристиће се искључиво за реализацију 
активности утврђених чланом 1. овог 
Програма.

7. Надзор над сакупљеним и упо-
требљеним средствима самодоприноса 
водиће финансијска служба општине код 
које се и воде горе наведени рачуни. 

О употреби средстава самодопри-
носа по истеку године саставља се заврш-
ни рачун који усваја Савет месне зајед-
нице и информише грађане о наплати и 
коришћењу средстава самодоприноса.

8. Средства самодоприноса која се 
остваре изнад износа утврђеног тачком 
5. овог Програма враћаће се у складу са 
Одлуком Савета Месне заједнице Нова 
Гајдобра. 

9. Одлука о увођењу самодопри-
носу у Месној заједници Нова Гајдобра 
објавиће се  у Службеном листу Општи-
не Бачка Паланка, а примењиваће се од 
01. 05. 2010. године. 

Члан 2. 

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом вршиће се на 
основу утврђеног Предлога одлуке о 
увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице Нова Гајдобра за пери-
од од 01. маја 2010. године до 30. априла 
2015. године. 

Члан 3. 

Одлука о увођењу самодоприноса 
сматра се донетом када се за њу изјас-
ни већина од укупног броја грађана која 
имају изборно право и пребивалиште 
на подручју на коме се средства при-
купљају. 

Комисија за спровођење референ-
дума подноси извештај о спроведеном 
референдуму Скупштини општине Бачка 
Паланка. 

Члан 4. 

На основу примљеног извештаја о 
резултатима непосредног личног изја-
шњавања грађана референдумом од 
стране Комисије за спровођење референ-
дума, Скупштина општине Бачка Палан-
ка објавиће резултате овог изјашњавања 
у "Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка". 

Члан 5. 

Ову Одлуку објавити у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-439-12/2010
12. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 

Здравка Миленковић, с.р.
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34
На основу члана  10. став 2. Закона 

о референдуму ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 48/94 и 11/98) чла-
на 32. тачка 7. Закона о локалној самоуп-
рави ("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 129/2007) и члана 38. тачка 7. 
Статута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на 24. седници, одржаној 
12. марта 2010. године, донела је 

О Д Л У К У
о расписивању референдума  

за подручје Месне заједнице Нова 
Гајдобра

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице Нова Гајдобра, 
ради изјашњавања грађана о Предлогу 
одлуке о увођењу самодоприноса за под-
ручје Месне заједнице Нова Гајдобра, за 
период од 1. 05. 2010. године до 30. 04. 
2015. године. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 10. априла и недељу 11. априла 2010. 
године. 

Изјашњавање на референдуму ће 
се обављати наведеног дана, у времену 
од 7,00 часова до 20,00 часова на гласач-
ком месту у Месној заједници Нова Гај-
добра. 

II 

Органи за спровођење референду-
ма су: Комисија за спровођење референ-
дума (у даљем тексту: Комисија) и гласа-
чки одбор. 

Комисију образује Скупштина 
општине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља сле-
деће послове: 

стара се о законитом спро-- 
вођењу референдума,
стара се о обезбеђењу ма-- 
теријала потребног за спро-
вођење референдума, 
прописује обрасце за спро-- 
вођење референдума,
утврђује и проглашава резул-- 
тате референдума, 
подноси извештај Скупштини - 
општине о спроведеном рефе-
рендуму,
обавља и друге послове у скла-- 
ду са законом и овом одлуком, 
образује гласачки одбор за - 
спровођење поступка рефе-
рендума.

Гласачки одбор руководи гласањем 
на гласачком месту, обезбеђују правил-
ност и тајност гласања и утврђује резул-
тате гласања на гласачком месту, у складу 
са упутствима Комисије. 

III

Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број:II-014-1/2010
12. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,

Здравка Миленковић, с.р. 

35
На основу члана 7, 11, 15. и 18. Закона 

о финансирању локалне самоуправе 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 62/2006) и члана 38. тачка 13. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 
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17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на 24. седници, одржаној 
12. марта 2010. године, донела је    

О  Д  Л  У  К  У 
о изменaма и допунама Одлуке о 
локалним комуналним таксама

Члан 1.

 У Одлуци о локалним комуналним 
таксама (”Службени лист Општине Бач-
ка Паланка” број 26/2009), у Тарифном 
броју 5. иза речи "на" брише се реч "опш-
тим", а замењује се речју "посебним". 

Члан 2.

 Тарифном броју 8. код Напомена 
тачка 6. мења се и гласи:

"Општем удружењу предузетника 
Бачка Паланка за развој ове делатности 
усмериће се 20% од остварене наплате 
комуналне таксе од предузетника."

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ”Службеном 
листу Општине Бачка Паланка”.

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 БАЧКА ПАЛАНКА                                           
 Број:II-434-12/2010 
12. март 2010. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,

 Здравка Миленковић, с.р.     

36
На основу члана 32. тачка 1. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007), 
члана 38. тачка 1. Статута општине Бач-
ка Паланка („Службени лист Општине 

Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина  општине Бачка Паланка на 
24. седници, одржаној дана 12. марта  
2010. године, донела је   

П О С Л О В Н И К
о измени Пословника Скупштине 

општине Бачка Паланка 

Члан 1. 

У Пословнику Скупштине општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 20/2008) у  чла-
ну  25. став 1. се мења и гласи: „Пред-
седник Скупштине има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност“. 

Члан 2. 

Овај Пословник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-020-10/2010
12. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,

Здравка Миленковић, с.р.        

37
 На основу члана 22. Закона о јав-

ним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса ("Службени гласник 
Републике Србије" бр. 25/2000, 25/2002, 
107/2005, 108/2005) и члана 38. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка број 17/2008 и 
2/2010), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 24.  седници, одржаној 12. 
марта 2010. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Фонда за изградњу станова 
солидарности Општине Бачка 

Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о из-
менама и допунама Статута Фонда за из-
градњу станова солидарности Општине 
Бачка Паланка, коју је донео Управни 
одбор Фонда за изградњу станова соли-
дарности Општине Бачка Паланка на 9. 
седници одржаној дана 17. 09. 2009. го-
дине.

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-27/2010 године
12. март  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
 Скупштине општине, 

Здравка Миленковић, с.р.

38
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 
129/2007), члана 14. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од 
општег интереса ("Службени гласник 
Републике Србије" број 25/2000, 25/2002, 
107/2005, 108/2005), члана 17. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа 
"Комуналпројект" Бачка Паланка  
("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 2/2001, 16/2006, 21/2008 

и 24/2008) и члана 38. тачка 9. Статута 
Општине Бачка Паланлка  ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008  и  2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка, на својој 24. седници, 
одржаној дана 12. марта 2010. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности директора 

Јавног комуналног предузећа 
"Комуналпројект" Бачка Паланка 

I

КРНЕТА МИЛЕНКО, дипломира-
ни правник из Бачке Паланке, разрешава 
се  дужности директора Јавног комунал-
ног предузећа "Комуналпројект" Бачка 
Паланка, због истека мандата.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-21/2010
12. март  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине

Здравка Миленковић, с.р.

39
На основу члана 32. тачка 9. Зако-

на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07), 
члана 14. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег ин-
тереса ("Службени гласник Републике 
Србије" број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005), члана 16. и 17. Одлуке о осни-
вању Јавног комуналног предузећа „Ко-
муналпројект“ Бачка Паланка ("Службе-
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ни лист Општине Бачка Паланка" број 
2/2001, 16/2006, 21/2008 и 24/2008) и 
члана 38. тачка 9. Статута Општине Бач-
ка Паланлка  ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008  и   2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 24. седници, одржаној дана 12. 
марта 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора 

Јавног комуналног предузећа 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка  

I

КРНЕТА МИЛЕНКО, дипломира-
ни правник из Бачке Паланке, именује 
се за директора Јавног комуналног пре-
дузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка, 
на мандатни период од 4 године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-22/2010
12. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 
Председник

Скупштине општине,
Здравка Миленковић,с.р.

40
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/07) и 
члана 38. тачка 9.  Статута Општине Бач-
ка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и  2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 

својој 24. седници, одржаној 12. марта 
2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и  именовању 

члана  Управног одбора Народне 
библиотеке "Вељко Петровић" у 

Бачкој Паланци

I

Разрешава се ДУШАНКА ПАПИЋ 
из Обровца, дужности члана Управ-
ног одбора Народне библиотеке "Вељко 
Петровић" у  Бачкој Паланци из реда за-
послених, на лични захтев.

II

Именује се ЛИДИЈА ШОРМАЗ, 
књижничар  из Товаришева  за  члана 
Управног одбора Народне библиотеке 
"Вељко Петровић" у  Бачкој Паланци, из 
реда запослених.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-9/2010
12. март 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 

Здравка Миленковић, с.р. 

41
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/07) и 
члана 38. тачка 9.  Статута Општине Бач-
ка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
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Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 24. седници, одржаној 12. марта 
2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу  и  именовању 

члана Надзорног одбора Јавног 
информативног предузећа "Радио 

БАП" у  Бачкој Паланци

I

Разрешава се ИЛИЈА КНЕЖЕВИЋ, 
пензионер из Бачке Паланке, дужности 
члана Надзорног  одбора Јавног инфор-
мативног предузећа "Радио БАП" у  Ба-
чкој Паланци.

II

Именује се ЈОВИЦА МАРКО-
ВИЋ, електротехничар из Бачке Палан-
ке, за члана Надзорног одбора Јавног 
информативног предузећа "Радио БАП" 
у  Бачкој Паланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-23/2010
12. март 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА      

Председник 
Скупштине општине, 

Здравка Миленковић, с.р.   

42
На основу члана 38. и члана 109. 

став 1. Статута општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка"  бр. 17/2008 и 2/2010) и тачке II Од-
луке о образовању Савета за родну рав-

ноправност ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 2/2009), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 24. се-
дници, одржаној дана 12. марта 2010. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 
Савета за родну равноправност

I

Разрешава се МИЛЕНКО НИКО-
ЛАШЕВИЋ, саобраћајни инжењер  из 
Бачке Паланке, дужности члана Савета 
за родну равноправност.

II

Именује се РАДОВАН СИВЧЕ-
ВИЋ, економски техничар из Гајдобре, 
за члана Савета за родну равноправност.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-24/2010
12. март  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Здравка Миленковић, с.р.  

43
На основу члана 38. и члана 109. 

став 1. Статута општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка"  бр. 17/2008 и 2/2010) и члана 3. Од-
луке о Савету за младе ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 5/2009), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
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својој 24. седници, одржаној дана 12. 
марта 2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Савета за младе

I

Разрешава се ЈОВАНА КУТАЊАЦ, 
студент из Обровца, дужности члана Са-
вета за младе.

II

Именује се АЛЕСАНДАР БАЈИЋ, 
студент из Бачке Паланке за члана Саве-
та за младе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-25/2010
12. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Здравка Миленковић, с.р. 

44
На основу члана 35. Закона о 

пољопривредном земљишту ("Службени 
гласник Републике Србије" број 62/2006, 
65/2008-др закон и 41/2009) и члана 
38. и 108. Статута Општине Бачка 
Палака ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010),  
Скупштина општине Бачка Паланка на 
24. седници, одржаној дана 12. марта  
2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Комисије за комасацију к.о. 
Деспотово

I

Разрешава се КОСТА РАЛЕТИЋ,  
представник учесника комасације, дуж-
ности члана Комисије за комасацију к.о. 
Деспотово. 

II

Именује се МАРИНКА ГАЈИЧИЋ, 
дипломирани инжењер агрономије, пред-
ставник учесника комасације,  за  члана 
Комисије за комасацију к.о. Деспотово. 

III

Oво решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-10/2010
12. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Здравка Миленковић, с.р. 

45
На основу члана 13. Закона о ре-

ферендуму и народној иницијативи 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 48/94 и 11/98) и  члана 38. Стату-
та Општине Бачка Паланка, Скупштина 
општине Бачка Паланка на 24. седници, 
одржаној 12. марта 2010. године, донела 
је  
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Р  Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођењу референдума на 
територији Месне заједнице 

Параге

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума на територији 
Месне заједнице Параге. 

У састав Комисије именују се пред-
седник, два члана и њихови заменици и 
то: 

1. Радован Бугарски, председник, 
    Весна Марјанов, заменик пред                 
    седника, 
2. Зоран Баћанов, члан ,
    Станко Попов, заменик члана,
3. Димитрија Перић, члан,
    Перица Тошић, заменик члана.

II 

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана  рефе-
рендумом на територији  Месне заједни-
це Параге, у складу са Одлуком о распи-
сивању референдума у Месној заједници 
Параге. 

III

 Ово решење ступа на снагу наред-
ног дана од дана доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Општине Бачка 
Паланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број:II-119-27/2010
12. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,

Здравка Миленковић, с.р.

46
На основу члана 13. Закона о ре-

ферендуму и народној иницијативи 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 48/94 и 11/98) и  члана 38. Стату-
та Општине Бачка Паланка, Скупштина 
општине Бачка Паланка на 24. седници, 
одржаној 12. марта 2010. године, донела 
је  

Р  Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођењу референдума на 
територији Месне заједнице 

Силбаш

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума на територији 
Месне заједнице Силбаш. 

У састав Комисије именују се пред-
седник, два члана и њихови заменици и 
то: 

Пејак Данило, председник, 1. 
Крнач Јанко, заменик        

      председника, 
Хложан Паљо, члан ,2. 
Газђик Јанко, заменик члана,
Писарев Стеван, члан,3. 
Перишић Радивој, заменик 
члана.

II 

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана  референ-
думом на територији  Месне заједнице 
Силбаш, у складу са Одлуком о распи-
сивању референдума у Месној заједници 
Силбаш. 

III

Ово решење ступа на снагу наред-
ног дана од дана доношења, а објавиће 
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се у "Службеном листу Општине Бачка 
Паланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број:II-119-28/2010 
12. марта 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,

Здравка Миленковић, с.р. 

47
 На основу члана 13. Закона о ре-

ферендуму и народној иницијативи 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 48/94 и 11/98) и  члана 38. Стату-
та Општине Бачка Паланка, Скупштина 
општине Бачка Паланка на 24. седници, 
одржаној 12. марта  2010. године, донела 
је  

Р  Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођењу референдума на 
територији Месне заједнице Нова 

Гајдобра

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума на територији 
Месне заједнице Нова Гајдобра. 

У састав Комисије именују се пред-
седник, два члана и њихови заменици и 
то: 

Стана Крагуљ, председник, 1. 
Миодраг Мискин, заменик  

      председника, 
Душан Ћурић, члан ,2. 
Радован Мићић, заменик 
члана,
Радован Анђелић, члан,3. 
Јанко Ћулибрк, заменик 
члана.

II 

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана  рефе-
рендумом на територији  Месне заједни-
це Нова Гајдобра, у складу са Одлуком 
о расписивању референдума у Месној 
заједници Нова Гајдобра. 

III

 Ово решење ступа на снагу наред-
ног дана од дана доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Општине Бачка 
Паланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број:II-119- 29/2010 
12. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,

Здравка Миленковић, с.р. 

48
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка" број 
17/2008 и 2/2010) и члана 43. Пословника 
Скупштине општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 20/2008), Скупштина 
општине Бачка Паланка  на својој 24. 
седници, одржаној дана 12. марта 2010. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању  

заменика председника Комисије за 
друштвене делатности Скупштине 

општине Бачка Паланка
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I

Разрешава се СЛОБОДАН ОБРА-
ДОВИЋ, дужности заменика председ-
ника Комисије за друштвене делатности 
Скупштине општине Бачка Паланка, из 
реда одборника.

Бира се РАНКА КУПУСИНАЦ, за 
заменика председника Комисије за друш-
твене делатности Скупштине општине 
Бачка Паланка, из реда одборника.

II

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-26/2010
12. март  2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 

Здравка Миленковић, с.р.  

49
На основу члана 66. тачка 11. Стату-

та Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка", број 
17/2008 и 2/2010) и члана 11. став 1. 
Одлуке о паркирању ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 7/2009), 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој 42. седници, одржаној 04. марта 
2010. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о давању 
сагласности на Ценовник 

паркирања у граду Бачка Паланка

I

У Решењу о давању сагласности на 
Ценовник паркирања у граду Бачка Па-

ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 17/2009 и 21/2009) тачка I 
се мења и гласи:

"Даје се сагласност на Ценовник 
паркирања у граду Бачка Паланка, који 
је донео Управни одбор ЈКП "Комунал-
пројект" на 18. седници одржаној 26. 
фебруара 2010. године.

Ценовник паркирања у граду 
Бачка Паланка:                                     дин. 
Паркирање возила  
у зони наплате                      1 час         30  
Повлашћене паркинг карте 
(станари и инвалидна лица) 
- месечна паркинг карта                       300  
- годишња паркинг карта                  3.060

Претплатне карте 
за неограничено паркирање у 
зони наплате
за физичко лице 
месечна паркинг карта                      1.500 
годишња паркинг карта                  15.300
за правно лице 
месечна паркинг карта                      2.000 
годишња паркинг карта                  20.400

Резервација паркинг места 
- годишња резервација                    96.000

 Доплатна карта 
 - доплатна карта                               1.000 
- опомена по налогу за плаћање 
  доплатне карте (+ ПТТ трошкови) 1.050
- опомена пред тужбу (+ ПТТ 
  трошкови слања)                              1.100 

Накнада за уклањање возила
Покушај уклањања                            1.800
Уклањање по налогу овлашћеног 
органа                                                 5.500

Депо
Започети час чувања уклоњеног 
возила на Депо-у по истеку 24 часа     15

У све наведене цене урачунат је 
ПДВ." 
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II

Ценовник паркирања у граду Бачка 
Паланка почиње се примењивати даном 
доношења овог Решења о измени Ре-
шења о давању сагласности на Ценовник 
паркирања у граду Бачка Паланка

III

 Ово Решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-344-16/2010
04. март 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа, 
Коста Стакић, с.р.

50
На основу  члана 59. тачка 8.  и 

члана 109. став 2.Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка", број 17/2008) председник 
Општине Бачка Паланка, дана 22. 
фебруара 2010. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 

спровођење поступка доделе 
грађевинског материјала за 

изградњу и завршетек стамбених 
објеката у власништву избеглих, 
програних и расељених лица са 
пребивалиштем на територији 

Општине Бачка Паланка

I

Образује се Комисија за спровођеље 
поступка доделе грађевинског материја-
ла за изградњу и завршетак стамбених 

објеката у власништву избеглих, програ-
них и расељених лица са пребивалиштем 
на територији Општине Бачка Паланка (у 
даљем тексту: Комисија)

II

У комисију се именују:
1. Никола Лалић, председник
2. Зоран Баћина, заменик     

             председника
3. Небојша Келеч, члан
4. Марија Коларов, члан
5. Душко Башић, члан

III

Задатци Комисије су да спроведе 
поступак доделе грађевинског материја-
ла за изградњу и завршетак стамбених 
објеката у власништву избеглих, програ-
них и расељених лица са пребивалиштем 
на територији Општине Бачка Паланка 
односно да:

- донесе Правилник о пружању 
помоћи за изградњу и доградњу 
објеката,
- утврди текст Јавног позива,
- размотри пријаве по објављеном 
јавном позиву  и донесе Одлуку о 
додели средстава,
- припреми текст Уговора који се 
закључује са лицима којима се до-
дељује грађевински материјал,
- припреми сву финансијску и дру-
гу документацију у циљу правдања 
средстава,
- достави Извештај о реализацији 
конкурса председнику Општине 
Бачка Паланка и
- обавља све друге послове везане 
за провођење Конкурса

IV

Све административно - техничке  
послове за потребе Комисије обављаће 
Одељење за друштвене делатности.
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V

У свом раду Комисиjа ће користити  
печат председника Општине.

VI

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка"

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број:I-016-19/2010
22. фебруар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка, 

Коста Стакић, с.р.
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