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На основу члана 22. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 62/2006) и члана 
38. тачка 7. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 17/2008 и 2/2010), а пово-
дом иницијативе Савета Месне заједнице 
„Гајдобра“ Гајдобра, коју је подржало 250 
бирача са подручја Месне заједнице „Гај-
добра“ Гајдобра, за доношење Одлуке о 
утврђивању Предлога одлуке за увођење 
самодоприноса у Месној заједници „Гај-
добра“ Гајдобра од 01.01.2011. године до 
31.12.2015. године, Скупштина Oпштине 
Бачка Паланка, на 35. седници, одржаној 
дана 10. децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању Предлога Одлуке 

о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице 

„Гајдобра“ Гајдобра за период 
од 01. јануара 2011. године до 31. 

децембра 2015. године

Члан 1. 

Скупштина Oпштине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
заједнице „Гајдобра“ Гајдобра од 11. ок-
тобра 2010. године за доношење Одлуке о 
утврђивању предлога Одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Гајдобра“ Гајдобра за период од 

01. јануара 2011. године до 31. децембра 
2015. године. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за задо-
вољење општих и заједничких потреба 
грађана на територији Месне заједнице 
“Гајдобра“ Гајдобра. Остварена средства 
самодоприноса користиће се за: 

1. Инвестиције и инвестициона одр-
жавања

 - завршетак изградње канализације 
отпадних вода и прикључења на 
пречистач .................................. 8%

 - изградња атмосферске канализа-
ције .......................................... 18%

 - реконструкција водоводне мреже 
и побољшање водоснабдевања ....
.................................................. 12%

 - изградња и одржавање комуналне 
инфраструктуре (путеви, трото-
ари, зелена пијаца, проширење 
гробља, депонија за смеће, сточно 
гробље, дивље депоније, пољоза-
штитни појасеви, атарски путеви, 
јавна расвета, озелењавање, коше-
ње јавних површина, као и одр-
жавање зграде месне заједнице и 
уређење насеља): ....................25%

2. Изградња и одржавање спортских 
објеката ..................................... 3%

3. Финансирање спорта и културе, 
организација и удружења грађана 
.................................................. 10%

4. Финансирање хитних интервент-
них потреба на подручју МЗ .... 7%
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5. Хуманитарну и социјалну помоћ, 
помоћ породиљама и старим и не-
моћним лицима ...................... 12%

6. Помоћ образовним институцијама 
и СПЦ ........................................ 5%

Члан 3. 

Обвезници самодоприноса су гра-
ђани који имају изборно право и преби-
валиште на подручју насељеног места 
Гајдобра. 

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за период 
од 5 (пет) година и то од 01. јануара 2011. 
године до 31. децембра 2015. године. 

Члан 5. 

Самодопринос се плаћа по следе-
ћим стопама: 

 - 3% на лична примања,
 - 3% на приход од самосталних де-
латности,

 - 60 килограма пшенице по 1 хекта-
ру на основу званичне цене пше-
нице.

Члан 6. 

Самодопринос се не плаћа на при-
мања и имовину који су законом изузети 
од опорезивања. 

Пензионери који дају посебну изја-
ву имају право да издвајају за самодопри-
нос у висини од 3% на пензију.   

Члан 7. 

 Планирани износ самодоприноса 
износи 40.000.000,00 динара. 

Члан 8. 

Обрачунавање, обуставу и уплату 
самодоприноса на зараде радника из рад-

ног односа вршиће исплатиоци зарада 
истовремено са исплатом зарада радни-
ка. 

Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса од пензионера који 
дају посебну изјаву вршиће се од стране 
Службе ПИО фонда. 

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане рачуне јавних прихода буџета 
Општине Бачка Паланка и то: 

 - 840-711181843-57 од зарада запос-
лених и пензионера, 

 - 840-711183843-71 из прихода зем-
љорадника,

 - 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 2. ове Од-
луке. 

Члан 9. 

Надзор над сакупљеним и упо-
требљеним средствима самодоприноса 
вршиће Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка код којег се и воде горе наведени 
рачуни. 

Члан 10. 

Средства самодоприноса која се 
остваре изнад износа утврђеног чланом 
7. ове Одлуке враћаће се у складу са 
Одлуком Савета Месне заједнице „Гај-
добра“. 
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Члан 11. 

Одлука о самодоприносу објавиће 
се у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, а примењиваће се од 01. јану-
ара 2011. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-439-27/2010  
10. децембар 2010. године    
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
 Мирослав Родић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 62/2006) и члана 
38. тачка 7. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 17/2008 и 2/2010), а по-
водом иницијативе Савета Месне зајед-
нице „Карађорђево“ Карађорђево, коју је 
подржало 104 бирача са подручја Месне 
заједнице „Карађорђево“ Карађорђе-
во, за доношење Одлуке о утврђивању 
Предлога одлуке за увођење самодопри-
носа у Месној заједници „Карађорђево“ 
Карађорђево од 01.01.2011. године до 
31.12.2015. године, Скупштина Oпштине 
Бачка Паланка, на 35. седници, одржаној 
дана 10. децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању Предлога Одлуке 

о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице 

„Карађорђево“ Карађорђево за 
период од 01. јануара 2011. године 

до 31. децембра 2015. године

Члан 1. 

Скупштина Oпштине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
заједнице „Карађорђево“ Карађорђево 
од 22. октобра 2010. године за доношење 
Одлуке о утврђивању предлога Одлуке 
о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице „Карађорђево“ Ка-
рађорђево за период од 01. јануара 2011. 
године до 31. децембра 2015. године. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за задо-
вољење општих и заједничких потреба 
грађана на територији Месне заједнице 
“Карађорђево“ Карађорђево. Остварена 
средства самодоприноса користиће се за:

 - уређење комуналних канала у на-
сељу ........................................... 5%

 - учешће у изградњи канализације 
ФК „Пролетер“ ......................... 2% 

 - учешће у изградњи канализације 
Горњи Мајур ............................ 3%

 - учешће у изградњи цркве ........ 4%
 - уређење зелених површина ... 10%
 - озелењавање јавних површина .....
.....................................................5%

 - орезивање дрвећа на јавним повр-
шинама ...................................... 3%

 - помоћ за развој спорта и културе 
.................................................... 5%

 - уклањање дивљих депонија .... 4%
 - уређење депоније смећа .......... 4%
 - одржавање гробља ................... 2%
 - одржавање канализационе мреже 
.................................................. 15%

 - одржавање водоводне мреже . 13%
 - одржавање јавне расвете .......... 5%
 - финансирање непланираних, а не-
опходних потреба Месне заједнице 
у складу са Одлуком Савета Месне 
заједнице ............................... 10%

 - изградња пешачких стаза на гроб-
љу, насељу Телеп и на Централи ...
.................................................. 10%
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Члан 3. 

Обвезници самодоприноса су гра-
ђани који имају изборно право и преби-
валиште на територији Месне заједнице 
„Карађорђево“. 

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за период од 5 
(пет) година и то од 01. јануара 2011. године 
до 31. децембра 2015. године. 

Члан 5. 

Планирани износ самодоприноса 
износи 20.000.000,00 динара за период за 
који се уводи.

Ако се самодоприносом прикупи 
више средстава од планираних она ће 
се враћати на основу Одлуке Савета МЗ 
„Карађорђево“.

Члан 6. 

Обвезници уплате самодоприноса 
(грађани са личним примањима, преду-
зетници, лица која остварују приход од 
пољопривреде и друга лица у складу са 
законом), самодопринос плаћају: 

- 3% на основицу коју чине зараде 
(плате) и остала лична примања,

- 3% на основицу коју чине прихо-
ди од самосталне делатности,

- 3% на основицу коју чине прихо-
ди од пољопривредне делатности.

Члан 7. 

Самодопринос се не плаћа на при-
мања и имовину који су законом изузети 
од опорезивања. 

Члан 8. 

Пензионери који дају посебну 
изјаву, имају право да издвајају за само-
допринос у висини од 3% на пензију.   

Члан 9. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса на зараде радника из 
радног односа вршиће исплатилац зараде 
истовремено са исплатом зараде радни-
ка. 

Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса од пензионера који 
дају посебну изјаву, вршиће се од стране 
Службе за пензијско и инвалидско осигу-
рање у часу њихове исплате. 

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане рачуне јавних прихода буџета 
Општине Бачка Паланка и то: 

 - 840-711181843-57 од зарада запос-
лених и пензионера, 

 - 840-711183843-71 из прихода зем-
љорадника,

 - 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 2. ове Од-
луке. 

Члан 10. 

Надзор над сакупљеним и упо-
требљеним средствима самодоприноса 
вршиће Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, код којег се и воде горе наведени 
рачуни. 

О употреби средстава самодопри-
носа по истеку године саставља се за-
вршни рачун који усваја Савет Месне 
заједнице и информише грађане о напла-
ти и коришћењу средстава самодоприно-
са путем средстава јавног информисања. 
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Члан 11. 

Одлука о самодоприносу објавиће 
се у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, а примењиваће се од 01. јану-
ара 2011. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-439-28/2010  
10. децембар 2010. године    
БАЧКА ПАЛАНКА    

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

333
На основу члана 22. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 62/2006) и члана 
38. тачка 7. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 17/2008 и 2/2010), а по-
водом иницијативе Савета Месне зајед-
нице „Товаришево“ Товаришево, коју је 
подржало 245 бирача са подручја Месне 
заједнице „Товаришево“ Товаришево, за 
доношење Одлуке о утврђивању Пред-
лога одлуке за увођење самодоприноса у 
Месној заједници „Товаришево“ Товари-
шево од 01.01.2011. године до 31.12.2015. 
године, Скупштина Општине Бачка Па-
ланка, на 35. седници, одржаној дана 10. 
децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању Предлога Одлуке 

о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице 

„Товаришево“ Товаришево за 
период од 01. јануара 2011. године 

до 31. децембра 2015. године

Члан 1. 

Скупштина Општине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
зајенице „Товаришево“ Товаришево од 
12. октобра 2010. године за доношење 
Одлуке о утврђивању предлога Одлуке 
о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице „Товаришево“ Товари-
шево за период од 01. јануара 2011. годи-
не до 31. децембра 2015. године. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за задо-
вољење општих и заједничких потреба 
грађана у Месној заједници „Товарише-
во“ Товаришево. Остварена средства ко-
ристиће се за: 

1. Инвестиције и инвестициона одр-
жавања:

 - изградњу новог водовода са ис-
правном пијаћом водом, 

 - изградњу новог изворишта водос-
набдевања (бунара),

 - изградња атмосферске канализа-
ције у насељу,

 - изградња две нове трафостанице у 
насељу,

 - изградња новог сточног гробља,
 - финансирање нових пројеката ве-
заних за потребе житеља МЗ „То-
варишево“,

2. Финансирање комуналних делат-
ности: 

 - изградња нових тротоара,
 - уређење пијачног простора, 
 - одржавање зелених површина,
 - одржавање постојеће депоније, 
 - озелењавање насеља и прилазних 
путева,

 - одржавање постојећег водовода,
3. Активности на гасификацији на-

сеља, 
4. Донације за развој спорта, кул-

туре, организација и удружења 
грађана, донације верским инсти-
туцијама.
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Члан 3. 

Обвезници самодоприноса су гра-
ђани који имају изборно право и преби-
валиште на територији Месне заједнице 
„Товаришево“. 

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за период 
од 5 (пет) година и то од 01. јануара 2011. 
године до 31. децембра 2015. године. 

Члан 5. 

Обвезници уплате самодоприноса 
(грађани са личним примањима, преду-
зетници, пензионери, лица која оства-
рују приход од пољопривреде и друга 
лица у складу са законом) самодопринос 
плаћају: 

 - 3% на основицу коју чине зараде 
(плате) и остала лична примања,

 - 3% на основицу коју чине приходи 
од самосталних делатности,

 - 30 килограма пшенице по катас-
тарском јутру (50 килограма пше-
нице по хектару) на основицу коју 
чине приходи од пољопривредне 
делатности од државне земље узе-
те у закуп, а на основу званичне 
цене пшенице.

Члан 6. 

Пензионери који дају посебну изја-
ву имају право да издвајају самодопри-
нос у висини од 3% на пензију.  

Члан 7. 

Самодопринос се не плаћа на при-
мања и имовину који су законом изузети 
од опорезивања.   

Члан 8. 

Планирани износ средстава само-
доприноса износи 20.000.000,00 динара. 

Члан 9.

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

Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка. 

Обрачунавање, обуставу и уплату 
самодоприноса од пензионера који да-
ју посебну изјаву, вршиће се од стране 
Службе за пензијско и инвалидско осигу-
рање у часу њихове исплате. 

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане рачуне јавних прихода буџета 
Општине Бачка Паланка и то: 

 - 840-711181843-57 од зараде запос-
лених и пензионера, 

 - 840-711183843-71 из прихода зем-
љорадника,

 - 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 2. ове Од-
луке. 

Члан 10. 

Надзор над сакупљеним и упо-
требљеним средствима самодоприноса 
водиће Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, код којег се и воде горе наведени 
рачуни. 

Члан 11. 

О употреби средстава самодопри-
носа по истеку године саставља се за-
вршни рачун који усваја Савет Месне 
заједнице и информише грађане о напла-
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ти и коришћењу средстава самодоприно-
са. 

Члан 12. 

Средства самодоприноса која се 
остваре изнад износа утврђеног чланом 
8. ове Одлуке враћаће се у складу са од-
луком Савета Месне заједнице „Товари-
шево“.  

Члан 13.

Одлука о самодоприносу објавиће 
се у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, а примењиваће се од 01. јану-
ара 2011. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-439-29/2010  
10. децембар 2010. године    
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
 Мирослав Родић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 62/2006) и чла-
на 38. тачка 7. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 17/2008 и 2/2010), 
а поводом иницијативе Савета Месне 
заједнице „Нештин“ Нештин, коју је 
подржало 80 бирача са подручја Месне 
заједнице „Нештин“ Нештин, за доно-
шење Одлуке о утврђивању Предло-
га одлуке за увођење самодоприноса у 
Месној заједници „Нештин“ Нештин од 
01.01.2011. године до 31.12.2015. године, 
Скупштина Општине Бачка Паланка, на 
35. седници, одржаној дана 10. децембра  
2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању Предлога Одлуке 

о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице 

„Нештин“ Нештин за период од 
01. јануара 2011. године до 31. 

децембра 2015. године

Члан 1. 

Скупштина Општине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
зајенице „Нештин“ Нештин од 13. ок-
тобра 2010. године за доношење Одлуке 
о утврђивању предлога Одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Нештин“ Нештин за период од 
01. јануара 2011. године до 31. децембра 
2015. године. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за задо-
вољење општих и заједничких потреба 
грађана у насељу Нештин. Остварена 
средства користиће се за: 

1.1. Почетак изградње фекалне ка-
нализације и пуштање у рад пречистача 

1.2. Почетак реконструкције водо-
водне мреже у насељу Нештин 

1.3. Изградња стаза и ограде Пра-
вославног гробља 

1.4. Уређење атарских путева и 
чишћење потока на основу пројектне до-
кументације

1.5. Изградња сточног гробља
1.6. Одржавање комуналних и дру-

гих објеката Месне заједнице „Нештин“
2.1. Финансирање и помоћ спорта и 

културе у насељу
2.2. Финансирање и помоћ другим 

манифестацијама које се одржавају у на-
сељу 

2.3. Финансирање и помоћ црквама 
3.1. Финансирање непланираних, а 

неопходних потреба Месне заједнице у 
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складу са Одлуком Савета Месне зајед-
нице.

Члан 3. 

Обвезници самодоприноса су гра-
ђани који имају изборно право и чије је 
место пребивалишта насељено место 
Нештин (грађани са личним примањи-
ма, предузетници, лица која остварују 
приход од пољопривреде и друга лица у 
складу са законом).  

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за период 
од 5 (пет) година и то од 01. јануара 2011. 
године до 31. децембра 2015. године. 

Члан 5. 

Самодопринос се плаћа по следе-
ћим стопама:

 - 3% на зараде радника у радном од-
носу,

 - 3% на приход од самосталних де-
латности,

 - стопа плаћања висине самодопри-
носа пољопривредног земљишта 
са катастарским приходом ут-
врђује се на бази 50 килограма 
пшенице по једном хектару на ос-
нову гарантоване цене пшенице 
коју доноси одговарајући државни 
орган.

Пензионери који дају посебну изја-
ву имају право да издвајају самодопри-
нос у висини од 3% на пензију.

Члан 6. 

Планирани износ средстава само-
доприноса износи 10.000.000,00 динара 
за период за који се уводи. 

Члан 7.

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса на зараде радника из 
радног односа вршиће исплатилац зараде 

истовремено са исплатом зарада радни-
ка. 

Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса од пензионера који 
дају посебну изјаву, вршиће се од стране 
Службе за пензијско и инвалидско осигу-
рање у часу њихове исплате. 

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане рачуне јавних прихода буџета 
Општине Бачка Паланка и то: 

 - 840-711181843-57 од зараде запос-
лених и пензионера, 

 - 840-711183843-71 из прихода зем-
љорадника,

 - 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 2. ове Од-
луке. 

Члан 8. 

Надзор над сакупљеним и упо-
требљеним средствима самодоприноса 
водиће Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка.  

О употреби средстава самодопри-
носа по истеку године саставља се за-
вршни рачун који усваја Савет Месне 
заједнице и информише грађане о напла-
ти и коришћењу средстава самодоприно-
са. 

Члан 9. 

Одлука о самодоприносу објавиће 
се у „Службеном листу Општине Бачка 
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Паланка“, а примењиваће се од 01. јану-
ара 2011. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-439-30/2010  
10. децембар 2010. године    
БАЧКА ПАЛАНКА 
 

Председник
Скупштине општине,
 Мирослав Родић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 62/2006) и члана 
38. тачка 7. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 17/2008 и 2/2010), а по-
водом иницијативе Савета Месне зајед-
нице „Визић“ Визић, коју је подржало 
30 бирача са подручја Месне заједнице 
„Визић“ Визић, за доношење Одлуке о 
утврђивању Предлога одлуке за увођење 
самодоприноса у Месној заједници „Ви-
зић“ Визић од 01.01.2011. године до 
31.12.2015. године, Скупштина Општине 
Бачка Паланка, на 35. седници, одржаној 
дана 10. децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању Предлога Одлуке 

о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице „Визић“ 

Визић за период од 01. јануара 
2011. године до 31. децембра 2015. 

године

Члан 1. 

Скупштина Општине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
заједнице „Визић“ Визић од 22. октобра 
2010. године за доношење Одлуке о 

утврђивању предлога Одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Визић“ Визић за период од 01. ја-
нуара 2011. године до 31. децембра 2015. 
године. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за задо-
вољавање општих и заједничких потреба 
грађана на територији Месне заједнице 
“Визић“. Остварена средства самодопри-
носа користиће се за: 

1. Одржавање комуналних објеката 
– путеви, тротоари, уређење на-
сеља, зеленила, депоније смећа и 
друго

2. Одржавање јавне расвете 
3. Одржавање гробља
4. Побољшање водоснабдевања
5. Побољшање телефонског саобра-

ћаја
6. Спорт и култура
7. Помоћ цркви
8. Финансирање непланираних а не-

опходних потреба Месне заједни-
це на основу Одлуке Савета Месне 
заједнице

Члан 3. 

Обвезници самодоприноса су гра-
ђани који имају изборно право и преби-
валиште на територији Месне заједнице 
„Визић“. 

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за период 
од 5 (пет) година и то од 01. јануара 2011. 
године до 31. децембра 2015. године. 

Члан 5. 

Планирани износ средстава само-
доприноса износи 2.700.000,00 динара за 
период за који се уводи. 
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Ако се самодоприносом прикупи 
више средстава од планираних она ће се  
враћати на основу Одлуке Савета Месне 
заједнице „Визић“. 

Члан 6. 

Обвезници уплате самодоприноса 
(грађани са личним примањима, преду-
зетници, лица која остварују приход од 
пољопривреде и друга лица у складу са 
законом), самодопринос плаћају:  

 - 3% на основицу коју чине зараде 
(плате) и остала лична примања,

 - 3% на основицу коју чине приходи 
од самосталне делатности,

 - 3% на основицу коју чине приходи 
од пољопривредне делатности.

Члан 7. 

Самодопринос се не плаћа на при-
мања и имовину који су законом изузети 
од опорезивања. 

Члан 8. 

Пензионери који дају посебну изја-
ву, имају право да издвајају  самодопри-
нос у висини од 3% на пензију.   

Члан 9.

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса на зараде радника из 
радног односа вршиће исплатилац зараде 
истовремено са исплатом зараде радни-
ка. 

Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса од пензионера који 
дају посебну изјаву, вршиће се од стране 
Службе за пензијско и инвалидско осигу-
рање у часу њихове исплате. 

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане рачуне јавних прихода буџета 
Општине Бачка Паланка и то: 

 - 840-711181843-57 од зарада запос-
лених и пензионера, 

 - 840-711183843-71 из прихода зем-
љорадника,

 - 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 2. ове Од-
луке. 

Члан 10. 

Надзор над сакупљеним и упо-
требљеним средствима самодоприноса 
водиће Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, код којег се и воде горе наведени 
рачуни. 

О употреби средстава самодопри-
носа по истеку године саставља се за-
вршни рачун који усваја Савет Месне 
заједнице и информише грађане о напла-
ти и коришћењу средстава самодоприно-
са путем средстава јавног информисања. 

Члан 11. 

Одлука о самодоприносу објавиће 
се у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, а примењиваће се од 01. јану-
ара 2011. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-439-31/2010  
10. децембар 2010. године    
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
 Мирослав Родић, с.р.



15. децембар 2010. ГОДИНЕ        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 27/2010 - Страна 841  

336
На основу члана 22. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 62/2006) и члана 
38. тачка 7. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 17/2008 и 2/2010), а по-
водом иницијативе Савета Месне зајед-
нице „Деспотово“ Деспотово, коју је 
подржало 158 бирача са подручја Месне 
заједнице „Деспотово“ Деспотово, за до-
ношење Одлуке о утврђивању Предлога 
одлуке за увођење самодоприноса у Мес-
ној заједници „Деспотово“ Деспотово од 
01.01.2011. године до 31.12.2015. године, 
Скупштина Општине Бачка Паланка, на 
35. седници, одржаној дана 10. децембра 
2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању Предлога Одлуке 

о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице 

„Деспотово“ Деспотово за период 
од 01. јануара 2011. године до 31. 

децембра 2015. године

Члан 1. 

Скупштина Општине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
заједнице „Деспотово“ Деспотово од 
28. октобра 2010. године за доношење 
Одлуке о утврђивању предлога Одлуке 
о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице „Деспотово“ Деспотово 
за период од 01. јануара 2011. године до 
31. децембра 2015. године. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за задо-
вољавање општих и заједничких потреба 
грађана у насељу Деспотово. Остварена 
средства самодоприноса користиће се за:

Пројектовање, изградњу и одржа-
вање: 

 - спортске хале
 - пијачног простора
 - кванташке пијаце
 - капела и стаза на сеоском гробљу 
и

 - канала за одвод атмосферске воде.
У области дечије заштите и култу-

ре, физичке културе и спорта:
 - оспособљавање и опремање прос-
тора за дечије јаслице 

 - изградња и одржавање спортско-
рекреативног центра и

 - пружање помоћи у раду и развоју 
спорта и њиховим друштвима, 
КУД „Логовац“, Основној школи, 
ДВД „Деспотово“, КК „Деспото-
во“, СП Цркве и другим друштве-
ним организацијама на територији 
Месне заједнице „Деспотово“

Пројектовање и изградња гасне и 
канализационе мреже и кабловске ТВ.

Члан 3. 

Обвезници самодоприноса су гра-
ђани који имају изборно право и преби-
валиште на територији Месне заједнице 
„Деспотово“.

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за период 
од 5 (пет) година и то од 01. јануара 2011. 
године до 31. децембра 2015. године. 

Члан 5. 

Обвезници уплате самодоприноса 
(грађани са личним примањима, преду-
зетници, лица која остварују приход од 
пољопривреде и друга лица у складу са 
законом), самодопринос плаћају: 

 - 2% на основицу коју чине зараде 
(плате) и остала лична примања

 - 3% на основицу коју чине приходи 
од самосталних делатности
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 - 50 кг меркантилне пшенице по 
1 хектару на основицу коју чине 
приходи од пољопривредне де-
латности на основу званичне цене 
пшенице.

Самодопринос се не плаћа на при-
мања и имовину који су законом изузети 
од опорезивања. 

Пензионери који дају посебну 
изјаву, имају право да издвајају за само-
допринос у висини од 1% на пензију.   

Члан 6. 

Планирани износ средстава само-
доприноса износи 15.000.000,00 динара.

Члан 7. 

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

Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса од пензионера који 
дају посебну изјаву, вршиће се од стране 
Службе ПИО фонда. 

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане рачуне јавних прихода буџета 
Општине Бачка Паланка и то: 

 - 840-711181843-57 од зарада запос-
лених и пензионера, 

 - 840-711183843-71 из прихода зем-
љорадника,

 - 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 2. ове Од-
луке. 

Члан 8. 

Надзор над сакупљеним и упо-
требљеним средствима самодоприноса 
вршиће Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, код којег се и воде горе наведени 
рачуни. 

Члан 9. 

Средства самодоприноса која се 
остваре изнад износа утврђеног чланом 
6. ове Одлуке враћаће се у складу са Од-
луком Савета Месне заједнице „Деспото-
во“. 

Члан 10. 

Одлука о самодоприносу објавиће 
се у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, а примењиваће се од 01. јану-
ара 2011. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-439-32/2010  
10. децембар 2010. године    
БАЧКА ПАЛАНКА   

Председник
Скупштине општине,
  Мирослав Родић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“ број 62/2006) и члана 
38. тачка 7. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), а пово-
дом иницијативе Савета Месне заједнице 
„Центар“ Бачка Паланка, коју је подржа-
ло 654 бирача са подручја Месне зајед-
нице „Центар“ Бачка Паланка, за доно-
шење Одлуке о утврђивању Предлога 
одлуке за увођење самодоприноса у Мес-
ној заједници „Центар“ Бачка Паланка од 
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01.01.2011. године до 31.12.2015. године, 
Скупштина Општине Бачка Паланка, на 
35. седници, одржаној дана 10. децембра  
2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању Предлога Одлуке 

о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице 

„Центар“ Бачка Паланка за период 
од 01. јануара 2011. године до 31. 

децембра 2015. године

Члан 1. 

Скупштина Општине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
зајенице „Центар“ Бачка Паланка од 
01. октобра 2010. године за доношење 
Одлуке о утврђивању предлога Одлуке 
о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице „Центар“ Бачка Палан-
ка за период од 01. јануара 2011. године 
до 31. децембра 2015. године. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за задо-
вољење општих и заједничких потреба 
грађана у Месној заједници „Центар“ 
Бачка Паланка. Остварена средства ко-
ристиће се за: 

1.1. Изградњу и одржавање: 
 - атмосферске канализације,
 - фекалне канализације, 
 - побољшање протока пијаће воде, 
 - уклањање и уређење дивљих де-
понија. 

1.2. Изградњу и реконструкцију пе-
шачких стаза и асфалтирање путева 

1.3. Одржавање спортских објеката 
и изградњу нових садржаја на спортским 
објектима

1.4. Хитне интервенције за под-
ручје Месне заједнице које нису пред-
виђене годишњим планом

1.5. Хуманитарне и друге помоћи

1.6. Помоћ за развој аматерског 
спорта 

1.7. Финансирање дела трошкова 
сахрањивања за лица која су имала пре-
бивалиште на подручју МЗ „Центар“ у 
моменту смрти. 

Члан 3. 

Обвезници самодоприноса су гра-
ђани који имају изборно право и преби-
валиште на територији Месне заједнице 
„Центар“ Бачка Паланка. 

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за период 
од 5 (пет) година и то од 01. јануара 2011. 
године до 31. децембра 2015. године. 

Члан 5. 

Самодопринос се плаћа по следе-
ћим стопама: 

 - 3% на зараде радника у радном од-
носу,

 - 3% на приход од самосталних де-
латности,

 - 3% на примања од пољопривредне 
делатности.

Пензионери који дају посебну изја-
ву имају право да издвајају самодопри-
нос у висини од 3% на пензију, а обра-
чунавање, обустава и уплата вршиће се 
на збирни рачун самодоприноса који 
се води код Скупштине општине Бачка 
Паланка, а преко Службе за пензијско и 
инвалидско осигурање у часу њихове ис-
плате.  

Члан 6. 

Планирани износ средстава само-
доприноса износи 186.000.000,00 динара 
за период за који се уводи.  

Члан 7. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса на зараде радника из 
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радног односа вршиће исплатилац зараде 
истовремено са исплатом зарада радни-
ка. 

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане рачуне јавних прихода буџета 
Општине Бачка Паланка и то: 

 - 840-711181843-57 од зарада запос-
лених и пензионера, 

 - 840-711183843-71 из прихода зем-
љорадника,

 - 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 2. ове Од-
луке. 

Члан 8. 

Надзор над сакупљеним и упо-
требљеним средствима самодоприноса 
водиће Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка код којег се и воде горе наведени 
рачуни. 

О употреби средстава самодопри-
носа по истеку године саставља се за-
вршни рачун који усваја Савет Месне 
заједнице и информише грађане о напла-
ти и коришћењу средстава самодоприно-
са. 

Члан 9. 

Одлука о самодоприносу објавиће 
се у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, а примењиваће се од 01. јану-
ара 2011. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-439-33/2010  
10. децембар 2010. године    
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 62/2006) и члана 
38. тачка 7. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 17/2008 и 2/2010), а по-
водом иницијативе Савета Месне зајед-
нице „Дунав“ Бачка Паланка, коју је 
подржало 437 бирача са подручја Месне 
заједнице „Дунав“ Бачка Паланка, за до-
ношење Одлуке о утврђивању Предлога 
одлуке за увођење самодоприноса у Мес-
ној заједници „Дунав“ Бачка Паланка од 
01.01.2011. године до 31.12.2015. године, 
Скупштина Општине Бачка Паланка, на 
35.  седници, одржаној дана 10. децембра 
2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању Предлога Одлуке 

о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице „Дунав“ 

Бачка Паланка за период од 
01. јануара 2011. године до 31. 

децембра 2015. године

Члан 1. 

Скупштина Општине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
зајенице „Дунав“ Бачка Паланка од 28. 
септембра 2010. године за доношење 
Одлуке о утврђивању предлога Одуке 
о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице „Дунав“ Бачка Паланка 
за период од 01. јануара 2011. године до 
31. децембра 2015. године. 
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Члан 2. 

Самодопринос се уводи за задо-
вољење општих и заједничких потре-
ба грађана у Месној заједници „Дунав“ 
Бачка Паланка. Остварена средства ко-
ристиће се за: 

1. Изградњу и одржавање: 
 - атмосферске канализације, 
 - пешачких стаза, 
 - уклањање и уређење дивљих де-
понија, 

 - дечијих игралишта, 
 - кошење траве, озелењавање улица 
и стрводерске услуге, 

 - објекта Месне заједнице „Дунав“ 
Бачка Паланка 

2. Хитне интервенције које нису 
предвиђене годишњим програмом 
рада Месне заједнице „Дунав“ Ба-
чка Паланка и финансирање дела 
трошкова сахрањивања за лица 
која су имала пребивалиште на 
територији Месне заједнице „Ду-
нав“ Бачка Паланка у моменту 
смрти 

3. Финансирање трошкова изградње 
Светог храма на Синају 

4. Помоћ за развој омладинског ама-
терског спорта

5.  Хуманитарне и друге помоћи

Члан 3. 

Обвезници самодоприноса су 
грађани који имају изборно право и пре-
бивалиште на територији Месне зајед-
нице „Дунав“ Бачка Паланка (грађани са 
личним примањима, предузетници, лица 
која остварују приход од пољопривреде и 
друга лица у складу са законом). 

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за период 
од 01. јануара 2011. године до 31. децем-
бра 2015. године. 

Члан 5. 

Планирани износ средстава само-
доприноса износи 150.000.000,00 динара 
за период за који се уводи. 

Ако се самодоприносом прикупи 
више средстава од планираних, она ће се 
враћати на основу Одлуке Савета Месне 
заједнице „Дунав“ Бачка Паланка. 

Члан 6. 

Обвезници уплате самодоприноса 
(грађани са личним примањима, преду-
зетници, лица која остварују приход од 
пољопривреде и друга лица у складу са 
законом), самодопринос плаћају: 

 - 3% на основицу коју чине зараде 
(плате и остала лична примања),

 - 3% на основицу коју чине приходи 
од самосталне делатности,

 - 3% на основицу коју чине приходи 
од пољопривредне делатности.

Члан 7. 

Самодопринос се не плаћа на при-
мања и имовину која су законом изузета 
од опорезивања. 

Члан 8. 

Пензионери који дају посебну изја-
ву имају право да издвајају самодопри-
нос у виниси од 3% на пензију. 

Члан 9. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса на зараде радника из 
радног односа вршиће исплатилац зараде 
истовремено са исплатом зарада радни-
ка. 

Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса код пензионера који 
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дају посебну изјаву вршиће се од стране 
Службе за пензијско и инвалидско осигу-
рање у часу њихове исплате. 

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане рачуне јавних прихода буџета 
Општине Бачка Паланка и то: 

 - 840-711181843-57 од зараде запос-
лених и пензионера, 

 - 840-711183843-71 из прихода зем-
љорадника,

 - 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 2. ове Од-
луке. 

Члан 10. 

Надзор над сакупљеним и упо-
требљеним средствима самодоприноса 
водиће Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка код којег се и воде горе наведени 
рачуни. 

О употреби средстава самодопри-
носа по истеку године саставља се за-
вршни рачун који усваја Савет Месне 
заједнице и информише грађане о напла-
ти и коришћењу средстава самодоприно-
са. 

Члан 11. 

Одлука о самодоприносу објавиће 
се у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, а примењиваће се од 01. јану-
ара 2011. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-439-34/2010  
10. децембар 2010. године    
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

339
На основу члана 22. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 62/2006) и члана 
38. тачка 7. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 17/2008 и 2/2010), а по-
водом иницијативе Савета Месне зајед-
нице „Стари град“ Бачка Паланка, коју је 
подржало 689 бирача са подручја Месне 
заједнице „Стари град“ Бачка Палан-
ка, за доношење Одлуке о утврђивању 
Предлога одлуке за увођење самодопри-
носа у Месној заједници „Стари град“ 
Бачка Паланка од 01.01.2011. године до 
31.12.2015. године, Скупштина Општине 
Бачка Паланка, на 35. седници, одржаној 
дана 10. децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању Предлога Одлуке 

о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице „Стари 
град“ Бачка Паланка за период 
од 01. јануара 2011. године до 31. 

децембра 2015. године

Члан 1. 

Скупштина Општине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
зајенице „Стари град“ Бачка Паланка од 
01. октобра  2010. године за доношење 
Одлуке о утврђивању предлога Одуке 
о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице „Стари град“ Бачка Па-
ланка за период од 01. јануара 2011. годи-
не до 31. децембра 2015. године. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за задо-
вољавање општих и заједничких потре-
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ба грађана на подручју Месне заједнице 
„Стари град“ Бачка Паланка. Остварена 
средства самодоприноса користиће се за: 

1. Изградњу и одржавање: 
 - канала атмосферске канализације,
 - прикључака грађана на фекалну 
канализацију,

 - пешачких стаза и путева, 
 - кошење јавних површина,
 - озелењавање јавних површина, 
 - уклањање и уређивање дивљих 
депонија,

 - дечијих и спортских игралишта.
2. Помоћ за развој аматерског спорта 
3. Хуманитарне и друге помоћи 
4. Финансирање дела трошкова сах-

рањивања за лица која су имала 
пребивалиште на подручју МЗ 
„Стари град“ у моменту смрти 

5. Средства за хитне интревенције по 
Одлуци Савета МЗ „Стари град“. 

Члан 3. 

Обвезници самодоприноса су гра-
ђани који имају изборно право и чије је 
место пребивалишта на подручју Месне 
заједнице „Стари град“ Бачка Паланка 
(грађани са личним примањима, преду-
зетници, лица која остварују приход од 
пољопривреде и друга лица у складу са 
законом). 

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за период 
од 5 (пет) година и то од 01. јануара 2011. 
године до 31. децембра 2015. године. 

Члан 5. 

Самодопринос се плаћа по сле-
дећим стопама: 

 - 3% на основицу коју чине зараде 
(плате) и остала лична примања,

 - 3% на основицу коју чине приходи 
од самосталне делатности,

 - 3% на основицу коју чине приходи 
од пољопривредне делатности.

Пензионери који дају посебну изја-
ву имају право да издвајају самодопри-
нос у висини од 3% на пензију. 

Члан 6. 

Планирани износ средстава само-
доприноса износи 120.000.000,00 дина-
ра.  

Члан 7. 

Обрачунавање, обуставу и уплату 
самодоприноса на зараде радника из рад-
ног односа вршиће исплатилац зараде ис-
товремено са исплатом зараде  радника. 

Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка. 

Обрачунавање, обуставу и уплату 
самодоприноса код пензионера који дају 
посебну изјаву, вршиће Служба за пен-
зијско и инвалидско осигурање.  

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 запос-
лених и пензионера, 

 - 840-711183843-71 из прихода зем-
љорадника,

 - 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 2. ове Од-
луке. 

Члан 8. 

Надзор над сакупљеним и упо-
требљеним средствима самодоприноса 
водиће Одељење за финансије и буџет 



848 Страна - Број 27/2010       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      15. децембар 2010. ГОДИНЕ

Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, код којег се и воде горе наведени 
рачуни. 

О употреби средстава самодопри-
носа по истеку године саставља се за-
вршни рачун који усваја Савет Месне 
заједнице и информише грађане о напла-
ти и коришћењу средстава самодоприно-
са. 

Члан 9. 

Средства самодоприноса која се 
остваре изнад износа утврђеног чланом 
6. ове Одлуке, враћаће се у складу са Од-
луком Савета Месне заједнице. 

Члан 10. 

Одлука о самодоприносу објавиће 
се у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, а примењиваће се од 01. јану-
ара 2011. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-439-35/2010  
10. децембар 2010. године    
БАЧКА ПАЛАНКА    

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

340
На основу члана 22. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 62/2006) и члана 
38. тачка 7. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 17/2008 и 2/2010), а пово-
дом иницијативе Савета Месне заједнице 
„Братство“ Бачка Паланка, коју је подр-
жало 835 бирача са подручја Месне зајед-
нице „Братство“ Бачка Паланка, за доно-
шење Одлуке о утврђивању Предлога од-
луке за увођење самодоприноса у Месној 

заједници „Братство“ Бачка Паланка од 
01.01.2011. године до 31.12.2015. године, 
Скупштина Општине Бачка Паланка, на 
35. седници, одржаној дана 10. децембра 
2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању Предлога Одлуке 

о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице 

„Братство“ Бачка Паланка за 
период од 01. јануара 2011. године 

до 31. децембра 2015. године

Члан 1. 

Скупштина Општине Бачка Палан-
ка прихвата иницијативу Савета Месне 
зајенице „Братство“ Бачка Паланка од 
04. октобра 2010. године за доношење 
Одлуке о утврђивању предлога Одлуке 
о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице „Братство“ Бачка Па-
ланка за период од 01. јануара 2011. го-
дине до 31. децембра 2015. године. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за задо-
вољење општих и заједничких потреба 
грађана у Месној заједници „Братство“ 
Бачка Паланка. Остварена средства ко-
ристиће се за: 

1. Изградњу и одржавање: 
 - канала атмосферске канализације,
 - прикључака грађана на фекалну 
канализацију,

 - чишћење дивљих депонија,
 - кошење јавних површина,
 - озелењавање јавних површина,
 - орезивање дрвећа на јавним повр-
шинама .................................... 39%

2. Асфалтирање путева сопственим 
средствима или удруженим са ЈП 
„Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка“ ....................... 15%
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3. Изградња и одржавање пешачких 
стаза ......................................... 15%

4. Финансирање ФК „Крила Краји-
не“ .............................................. 2%

5. Учешће у финансирању ГКУД 
„Коста Абрашевић“ ................. 2%

6. Помоћ за развој аматерског спо-
рта .............................................. 1%

7. Изградња дечијих игралишта .. 3%
8. Учешће у одржавању јавне расве-

те ................................................ 1%
9. Учешће у изградњи Храма Покро-

ва Пресвете Богородице ........... 5%
10. Финансирање удружења и група 

грађана по одлуци Савета ...... 10%
11. Помоћ грађанима са територије 

МЗ „Братство“ код смртног слу-
чаја, изузев пензионерима који не 
плаћају месни самодопринос .. 3%

12. Средства за хитне интервенције 
по одлуци Савета ..................... 4%

Члан 3. 

Обвезници самодоприноса су 
грађани који имају изборно право и пре-
бивалиште на територији Месне заједни-
це „Братство“ Бачка Паланка.

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за период 
од пет (5) година и то од 01. јануара 2011. 
године до 31. децембра 2015. године. 

Члан 5. 

Планирани износ средстава само-
доприноса износи 200.000.000,00 дина-
ра.  

Ако се самодоприносом прикупи 
више средстава од планираних, она ће се 
враћати на основу одлуке Савета Месне 
заједнице „Братство“. 

Члан 6. 

Обвезници уплате самодоприноса 
(грађани са личним примањима, педу-

зетници, лица која остварују приход од 
пољопривреде и друга лица у складу са 
законом) самодопринос плаћају по сле-
дећим стопама: 

 
 - 3% на основицу коју чине зараде 
(плате) и остала лична примања,

 - 3% на основицу коју чине приходи 
од самосталне делатности,

 - 3% на основицу коју чине приходи 
од пољопривредне делатности. 

Члан 7. 

Самодопринос се не плаћа на при-
мања и имовину који су законом изузети 
од опорезивања. 

Члан 8. 

Пензионери који дају посебну изја-
ву имају право да издвајају самодопри-
нос у висини од 3% на пензију. 

Члан 9. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса на зараде радника из 
радног односа вршиће исплатилац зараде 
истовремено са исплатом зарада радни-
ка.

Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса од пензионера који 
дају посебну изјаву, вршиће се од стране 
Службе за пензијско и инвалидско осигу-
рање у часу њихове исплате. 

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане рачуне јавних прихода буџета 
Општине Бачка Паланка и то: 

- 840-711181843-57 од зараде запос-
лених и пензионера, 

- 840-711183843-71 из прихода зе-
мљорадника,
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- 840-711184843-78 из прихода ли-
ца која се баве самосталном делатношћу.

Новчана средства самодоприно-
са строго су наменског карактера и ко-
ристиће се искључиво за реализацију 
активности утврђених чланом 2. ове Од-
луке. 

Члан 10. 

Надзор над сакупљеним и упо-
требљеним средствима самодоприноса 
вршиће Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка код којег се и воде горе наведени 
рачуни. 

О употреби средстава самодопри-
носа по истеку године саставља се за-
вршни рачун који усваја Савет Месне 
заједнице и информише грађане о напла-
ти и коришћењу средстава самодоприно-
са путем средстава јавног информисања. 

Члан 11.  

Одлука о самодоприносу објавиће 
се у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, а примењиваће се од 01. јану-
ара 2011. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-439-36/2010  
10. децембар 2010. године    
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

341
На основу члана 10. став 2. Закона 

о референдуму и народној иницијати-
ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 48/1994 и 11/1998), члана 32. 
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 35. седници, одржаној 
10. децембра  2010. године, донела је 

О Д Л У К У
о расписивању референдума 
за подручје Месне заједнице 

„Гајдобра“ Гајдобра ради увођења 
самодоприноса

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице „Гајдобра“ 
Гајдобра, ради изјашњавања грађана о 
утврђеном Предлогу одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Гајдобра“, за период од 01. јануара 
2011. године до 31. децембра 2015. годи-
не. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 25. децембра и недељу 26. децембра 
2010. године. 

Изјашњавање на референдуму ће 
се обављати наведених дана, у времену 
од 07,00 часова до 20,00 часова на гласа-
чким местима на подручју Месне зајед-
нице „Гајдобра“ Гајдобра

II 

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

Комисију образује Скупштина оп-
штине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља сле-
деће послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 
референдума,

 - стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење рефе-
рендума, 
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 - 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 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

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

IV  

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“.

V

Ова одлука објавиће се у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-37/2010 
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

342
На основу члана 10. став 2. Закона 

о референдуму и народној иницијати-
ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 48/1994 и 11/1998), члана 32. 
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 35. седници, одржаној 
10. децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У
о расписивању референдума 
за подручје Месне заједнице 

”Карађорђево” Карађорђево ради 
увођења самодоприноса

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице „Карађорђево“ 
Карађорђево, ради изјашњавања грађана 
о утврђеном Предлогу одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Карађорђево“, за период од 01. ја-
нуара 2011. године до 31. децембра 2015. 
године. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 25. децембра и недељу 26. децембра 
2010. године. 

Изјашњавање на референдуму ће 
се обављати наведених дана, у времену 
од 07,00 часова до 20,00 часова на гласач-
ким местима на подручју Месне заједни-
це „Карађорђево“ Карађорђево. 

II

Органи за спровођење референду-
ма су: Комисија за спровођење референ-
дума (у даљем тексту: Комисија) и гласа-
чки одбор. 
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Комисију образује Скупштина оп-
штине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља сле-
деће послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 
референдума,

 - стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење рефе-
рендума, 

 - 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 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

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

IV  

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“.

V

Ова одлука објавиће се у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-38/2010 
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

343
На основу члана 10. став 2. Закона 

о референдуму и народној иницијати-
ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 48/1994 и 11/1998), члана 32. 
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 35. седници, одржаној 
10. децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У
о расписивању референдума 
за подручје Месне заједнице 

„Товаришево“ Товаришево ради 
увођења самодоприноса

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице „Товаришево“ 
Товаришево, ради изјашњавања грађана 
о утврђеном Предлогу одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Товаришево“, за период од 01. ја-
нуара 2011. године до 31. децембра 2015. 
године. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 25. децембра и недељу 26. децембра 
2010. године. 

Изјашњавање на референдуму ће 
се обављати наведених дана, у времену 
од 07,00 часова до 20,00 часова на гласа-
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чким местима на подручју Месне зајед-
нице „Товаришево“ Товаришево. 

II 

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

Комисију образује Скупштина оп-
штине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља сле-
деће послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 
референдума,

 - стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење рефе-
рендума, 

 - 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 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

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

IV  

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“.

V

Ова одлука објавиће се у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-39/2010 
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

344
На основу члана 10. став 2. Закона 

о референдуму и народној иницијати-
ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 48/1994 и 11/1998), члана 32. 
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 35. седници, одржаној 
10. децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У
о расписивању референдума  
за подручје Месне заједнице 

„Нештин“ Нештин ради увођења 
самодоприноса

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице „Нештин“ 
Нештин, ради изјашњавања грађана о 
утврђеном Предлогу одлуке о увођењу 
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самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Нештин“, за период од 01. јануара 
2011. године до 31. децембра 2015. годи-
не. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 25. децембра и недељу 26. децембра 
2010. године. 

Изјашњавање на референдуму ће 
се обављати наведених дана, у времену 
од 07,00 часова до 20,00 часова на гласа-
чким местима на подручју Месне зајед-
нице „Нештин“ Нештин. 

II 

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

Комисију образује Скупштина оп-
штине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља сле-
деће послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 
референдума,

 - стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење рефе-
рендума, 

 - прописује обрасце за спровођење 
референдума,

 - утврђује и проглашава резултате 
референдума, 

 - подноси извештај Скупштини оп-
штине о спроведеном референду-
му,

 - обавља и друге послове у складу 
са законом и овом одлуком, 

 - образује гласачки одбор за спро-
вођење поступка референдума.

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

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

IV  

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“.

V

Ова одлука објавиће се у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-40/2010 
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

345
На основу члана 10. став 2. Закона 

о референдуму и народној иницијати-
ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 48/1994 и 11/1998), члана 32. 
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 35. седници, одржаној 
10. децембра 2010. године, донела је 
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О Д Л У К У
о расписивању референдума  
за подручје Месне заједнице 
„Визић“ Визић ради увођења 

самодоприноса

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице „Визић“ Ви-
зић, ради изјашњавања грађана о утврђе-
ном Предлогу одлуке о увођењу само-
доприноса за подручје Месне заједнице 
„Визић“, за период од 01. јануара 2011. 
године до 31. децембра 2015. године. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 25. децембра и недељу 26. децембра 
2010. године. 

Изјашњавање на референдуму ће 
се обављати наведених дана, у времену 
од 07,00 часова до 20,00 часова на гласа-
чким местима на подручју Месне зајед-
нице „Визић“ Визић. 

II 

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

Комисију образује Скупштина оп-
штине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља сле-
деће послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 
референдума,

 - стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење рефе-
рендума, 

 - прописује обрасце за спровођење 
референдума,

 - утврђује и проглашава резултате 
референдума, 

 - подноси извештај Скупштини оп-
штине о спроведеном референду-
му,

 - обавља и друге послове у складу 
са законом и овом одлуком, 

 - образује гласачки одбор за спро-
вођење поступка референдума.

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

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

IV  

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“.

V

Ова одлука објавиће се у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-41/2010 
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.
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346
На основу члана 10. став 2. Закона 

о референдуму и народној иницијати-
ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 48/1994 и 11/1998), члана 32. 
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 35. седници, одржаној 
10. децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У
о расписивању референдума  
за подручје Месне заједнице 
„Деспотово“ Деспотово ради 

увођења самодоприноса

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице „Деспотово“ 
Деспотово, ради изјашњавања грађана о 
утврђеном Предлогу одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Деспотово“, за период од 01. јану-
ара 2011. године до 31. децембра 2015. 
године. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 25. децембра и недељу 26. децембра 
2010. године. 

Изјашњавање на референдуму ће 
се обављати наведених дана, у времену 
од 07,00 часова до 20,00 часова на гласа-
чким местима на подручју Месне зајед-
нице „Деспотово“ Деспотово. 

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 рефе-
рендума, 

 - прописује обрасце за спровођење 
референдума,

 - утврђује и проглашава резултате 
референдума, 

 - подноси извештај Скупштини оп-
штине о спроведеном референду-
му,

 - обавља и друге послове у складу 
са законом и овом одлуком, 

 - образује гласачки одбор за спро-
вођење поступка референдума.

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

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

IV  

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“.

V

Ова одлука објавиће се у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-42/2010 
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

347
На основу члана 10. став 2. Закона 

о референдуму и народној иницијати-
ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 48/1994 и 11/1998), члана 32. 
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 35. седници, одржаној 
10. децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У
о расписивању референдума 
за подручје Месне заједнице 

„Центар“ Бачка Паланка ради 
увођења самодоприноса

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице „Центар“ Ба-
чка Паланка, ради изјашњавања грађана 
о утврђеном Предлогу одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Центар“, за период од 01. јануара 
2011. године до 31. децембра 2015. годи-
не. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 25. децембра и недељу 26. децембра 
2010. године. 

Изјашњавање на референдуму ће 
се обављати наведених дана, у времену 
од 07,00 часова до 20,00 часова на гласа-

чким местима на подручју Месне зајед-
нице „Центар“ Бачка Паланка. 

II 

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

Комисију образује Скупштина оп-
штине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља сле-
деће послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 
референдума,

 - стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење рефе-
рендума, 

 - прописује обрасце за спровођење 
референдума,

 - утврђује и проглашава резултате 
референдума, 

 - подноси извештај Скупштини оп-
штине о спроведеном референду-
му,

 - обавља и друге послове у складу 
са законом и овом одлуком, 

 - образује гласачки одбор за спро-
вођење поступка референдума.

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

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

IV  

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

V

Ова одлука објавиће се у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-43/2010 
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р

348
На основу члана 10. став 2. Закона 

о референдуму и народној иницијати-
ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 48/1994 и 11/1998), члана 32. 
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 35. седници, одржаној 
10. децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У
о расписивању референдума за 

подручје Месне заједнице „Дунав“ 
Бачка Паланка ради увођења 

самодоприноса

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице „Дунав“ Ба-
чка Паланка, ради изјашњавања грађана 
о утврђеном Предлогу одлуке о увођењу 

самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Дунав“, за период од 01. јануара 
2011. године до 31. децембра 2015. годи-
не. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 25. децембра и недељу 26. децембра 
2010. године. 

Изјашњавање на референдуму ће 
се обављати наведених дана, у времену 
од 07,00 часова до 20,00 часова на гласа-
чким местима на подручју Месне зајед-
нице „Дунав“ Бачка Паланка. 

II 

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

Комисију образује Скупштина оп-
штине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља сле-
деће послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 
референдума,

 - стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење рефе-
рендума, 

 - прописује обрасце за спровођење 
референдума,

 - утврђује и проглашава резултате 
референдума, 

 - подноси извештај Скупштини оп-
штине о спроведеном референду-
му,

 - обавља и друге послове у складу 
са законом и овом одлуком, 

 - образује гласачки одбор за спро-
вођење поступка референдума.

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. 
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III

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

IV  

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“.

V

Ова одлука објавиће се у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-44/2010 
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

349
На основу члана 10. став 2. Закона 

о референдуму и народној иницијати-
ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 48/1994 и 11/1998), члана 32. 
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 35.  седници, одржаној 
10. децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У
о расписивању референдума за 

подручје Месне заједнице „Стари 
град“ Бачка Паланка ради 

увођења самодоприноса

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за по-
дручје Месне заједнице „Стари град“ Ба-
чка Паланка, ради изјашњавања грађана 
о утврђеном Предлогу одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Стари град“, за период од 01. ја-
нуара 2011. године до 31. децембра 2015. 
године. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 25. децембра и недељу 26. децембра 
2010. године. 

Изјашњавање на референдуму ће 
се обављати наведених дана, у времену 
од 07,00 часова до 20,00 часова на гласач-
ким местима на подручју Месне заједни-
це „Стари град“ Бачка Паланка. 

II 

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

Комисију образује Скупштина оп-
штине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља сле-
деће послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 
референдума,

 - стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење рефе-
рендума, 

 - прописује обрасце за спровођење 
референдума,

 - утврђује и проглашава резултате 
референдума, 

 - подноси извештај Скупштини оп-
штине о спроведеном референду-
му,
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 - обавља и друге послове у складу 
са законом и овом одлуком, 

 - образује гласачки одбор за спро-
вођење поступка референдума.

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

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

IV  

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“.

V

Ова одлука објавиће се у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-45/2010 
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

350
На основу члана 10. став 2. Закона 

о референдуму и народној иницијати-

ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 48/1994 и 11/1998), члана 32. 
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 35. седници, одржаној 
10. децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У
о расписивању референдума  
за подручје Месне заједнице 

„Братство“ Бачка Паланка ради 
увођења самодоприноса

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице „Братство“ Ба-
чка Паланка, ради изјашњавања грађана 
о утврђеном Предлогу одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Братство“, за период од 01. јануара 
2011. године до 31. децембра 2015. годи-
не. 

Референдум ће се одржати у субо-
ту 25. децембра и недељу 26. децембра 
2010. године. 

Изјашњавање на референдуму ће 
се обављати наведених дана, у времену 
од 07,00 часова до 20,00 часова на гласа-
чким местима на подручју Месне зајед-
нице „Братство“ Бачка Паланка.

II 

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

Комисију образује Скупштина оп-
штине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља сле-
деће послове: 

 - стара се о законитом спровођењу 
референдума,
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 - стара се о обезбеђењу материјала 
потребног за спровођење рефе-
рендума, 

 - прописује обрасце за спровођење 
референдума,

 - утврђује и проглашава резултате 
референдума, 

 - подноси извештај Скупштини оп-
штине о спроведеном референду-
му,

 - обавља и друге послове у складу 
са законом и овом одлуком, 

 - образује гласачки одбор за спро-
вођење поступка референдума.

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

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

IV  

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“.

V

Ова одлука објавиће се у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-46/2010 
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
 Мирослав Родић, с.р.

351
На основу члана 13. Закона о ре-

ферендуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник Републике Србије”, 
број 48/1994 и 11/1998) и  члана 38. та-
чка 7. Статута Општине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Палан-
ка”, број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
Општине Бачка Паланка на својој 35. се-
дници, одржаној 10. децембра 2010. го-
дине, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођењу референдума за 
увођење самодоприноса на 

територији Месне заједнице 
”Гајдобра” Гајдобра

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума за увођење само-
доприноса на територији Месне заједни-
це  ”Гајдобра”Гајдобра. 

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

1. Милован Савић, председник, 
2. Миленко Илић, заменик председ-

ника, 
3. Радослав Пјанић, члан,
4. Љубо Чабрило, заменик члана,
5. Раденко Ковач, члан,
6. Ристо Дангубић, заменик члана.

II 

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана референ-
думом на територији  Месне заједнице 
„Гајдобра“ Гајдобра у складу са Одлуком 
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о расписивању референдума у Месној 
заједници „Гајдобра“ Гајдобра. 

III

Ово решење објавиће се у ”Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-47/2010
10. децембар  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

352
На основу члана 13. Закона о рефе-

рендуму и народној иницијативи ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
48/1994 и 11/1998) 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 својој 35. седници, одр-
жаној 10. децембра  2010. године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођење референдума за 
увођење самодоприноса на 

територији Месне заједнице 
”Карађорђево” Карађорђево

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума за увођење само-
доприноса на територији Месне заједни-
це  ”Карађорђево” Карађорђево. 

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

1. Ана Топић, председник, 
2. Филип Илинка, заменик председ-

ника, 
3. Нада Пиљак, члан,
4. Биљана Стојновић, заменик члана,
5. Светлана Милошевић, члан,
6. Љиљана Богдановић, заменик чла-

на.

II 

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана референ-
думом на територији  Месне заједнице 
”Карађорђево” Карађорђево у складу са 
Одлуком о расписивању референдума 
у Месној заједници ”Карађорђево” Ка-
рађорђево. 

III

Ово решење ће се објавити у ”Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-48/2010
10. децембар  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

353
На основу члана 13. Закона о рефе-

рендуму и народној иницијативи ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
48/1994 и 11/1998) 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 својој 35. седници, одр-
жаној 10. децембра  2010. године, донела 
је  
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Р  Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођењу референдума за 
увођење самодоприноса на 

територији Месне заједнице 
”Товаришево” Товаришево

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума за увођење само-
доприноса на територији Месне заједни-
це ”Товаришево” Товаришево.

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

1. Ранка Купусинац, председник, 
2. Љиљана Стојачић, заменик пред-

седника, 
3. Анђелка Антић, члан,
4. Ненад Вујин, заменик члана,
5. Стеван Кривокућа, члан,
6. Миланко Башић, заменик члана.

II 

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана референ-
думом на територији Месне заједнице 
”Товаришево” Товаришево у складу са 
Одлуком о расписивању референдума у 
Месној заједници ”Товаришево” Товари-
шево.

III

Ово решење ће се објавити у ”Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-49/2010
10. децембар  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

354
На основу члана 13. Закона о ре-

ферендуму и народној иницијативи 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 48/1994 и 11/1998) и члана 38. та-
чка 7. Статута Општине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Палан-
ка”, број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
Општине Бачка Паланка на својој 35. се-
дници, одржаној 10. децембра 2010. го-
дине, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођење референдума за 
увођење самодоприноса на 

територији Месне заједнице 
”Нештин” Нештин

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума за увођење само-
доприноса на територији Месне заједни-
це ”Нештин” Нештин.

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

1. Никола Калајџић, председник, 
2. Младен Даничић, заменик пред-

седника, 
3. Сава Поповић, члан,
4. Дарко Фелтан, заменик члана,
5. Дане Рајковић, члан,
6. Стево Којић, заменик члана.

II 

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана референ-
думом на територији Месне заједнице 
”Нештин” Нештин у складу са Одлуком 
о расписивању референдума у Месној 
заједници ”Нештин” Нештин.

III
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Ово решење ће се објавити у ”Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-50/2010
10. децембар  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

355
На основу члана 13. Закона о ре-

ферендуму и народној иницијативи 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 48/1994 и 11/1998) и члана 38. та-
чка 7. Статута Општине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Палан-
ка”, број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
Општине Бачка Паланка на својој 35.  се-
дници, одржаној 10. децембра 2010. го-
дине, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођење референдума за 
увођење самодоприноса на 

територији Месне заједнице 
”Визић” Визић

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума за увођење само-
доприноса на територији Месне заједни-
це ”Визић” Визић.

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

1. Ђорђо Мишковић, председник, 
2. Маринко Нинковић, заменик пред-

седника, 
3. Драган Покрајац, члан,
4. Нова Арбутовић, заменик члана,

5. Недељко Михајловић, члан,
6. Горан Милашиновић, заменик 

члана.

II 

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

III

Ово решење ће се објавити у ”Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-51/2010
10. децембар  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

356
На основу члана 13. Закона о ре-

ферендуму и народној иницијативи 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 48/1994 и 11/1998) и члана 38. та-
чка 7. Статута Општине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Палан-
ка”, број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
Општине Бачка Паланка на својој 35.  се-
дници, одржаној 10. децембра  2010. го-
дине, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођење референдума за 
увођење самодоприноса на 

територији Месне заједнице 
”Деспотово” Деспотово
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I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума за увођење само-
доприноса на територији Месне заједни-
це  ”Деспотово” Деспотово.

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

1. Тања Благојевић, председник, 
2. Милана Парошки, заменик пред-

седника, 
3. Саша Игић, члан,
4. Катарина Гајић, заменик члана,
5. Весна Грујић, члан,
6. Васа Сувачар, заменик члана.

II 

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана рефе-
рендумом на територији  Месне заједни-
це ”Деспотово” Деспотово у складу са 
Одлуком о расписивању референдума у 
Месној заједници ”Деспотово” Деспото-
во.

III

Ово решење ће се објавити у ”Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-52/2010
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

357
На основу члана 13. Закона о ре-

ферендуму и народној иницијативи 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 48/1994 и 11/1998) и члана 38. та-
чка 7. Статута Општине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Палан-

ка”, број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 35. сед-
ници, одржаној 10. децембра  2010. годи-
не, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођење референдума за 
увођење самодоприноса на 

територији Месне заједнице 
”Центар” Бачка Паланка

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума за увођење само-
доприноса на територији Месне заједни-
це ”Центар” Бачка Паланка.

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

1. Милан Капелан, председник, 
2. Велимир Кљајић, заменик пред-

седника, 
3. Микица Јовановић, члан,
4. Мирјана Лазић, заменик члана,
5. Живица Јуришин, члан,
6. Милена Вејновић, заменик члана.

II 

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана рефе-
рендумом на територији Месне заједни-
це ”Центар” Бачка Паланка у складу са 
Одлуком о расписивању референдума у 
Месној заједници ”Центар” Бачка Палан-
ка. 

III

Ово решење ће се објавити у ”Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-53/2010
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 
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Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

358
На основу члана 13. Закона о ре-

ферендуму и народној иницијативи 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 48/1994 и 11/1998) и члана 38. та-
чка 7. Статута Општине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Палан-
ка”, број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
Општине Бачка Паланка на својој 35.  се-
дници, одржаној 10. децембра 2010. го-
дине, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођење референдума за 
увођење самодоприноса на 

територији Месне заједнице 
”Дунав” Бачка Паланка

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума за увођење само-
доприноса на територији Месне заједни-
це ”Дунав” Бачка Паланка. 

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

1. Душко Башић, председник, 
2. Зоран Панић, заменик председни-

ка, 
3. Горан Каранов, члан,
4. Снежана Боро, заменик члана,
5. Тања Рајшп, члан,
6. Татјана Радивојков, заменик чла-

на.

II 

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана рефе-
рендумом на територији Месне заједни-
це ”Дунав” Бачка Паланка у складу са 

Одлуком о расписивању референдума у 
Месној заједници ”Дунав” Бачка Палан-
ка. 

III

Ово решење ће се објавити у ”Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-54/2010
10. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

359
На основу члана 13. Закона о рефе-

рендуму и народној иницијативи ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
48/1994 и 11/1998) 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 својој 35. седници, одр-
жаној 10. децембра  2010. године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођење референдума за 
увођење самодоприноса на 

територији Месне заједнице 
”Стари град” Бачка Паланка

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума за увођење само-
доприноса на територији Месне заједни-
це ”Стари град” Бачка Паланка. 

У састав Комисије именују се пред-
седник, два члана и њихови заменици и 
то: 
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1. Мирко Бањац, председник, 
2. Катица Вукчевић, заменик пред-

седника, 
3. Олга Пиварски, члан,
4. Мирослав Лукић, заменик члана,
5. Вања Миљковић, члан,
6. Душан Адамов, заменик члана.

II 

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана референ-
думом на територији Месне заједнице 
”Стари град” Бачка Паланка у складу са 
Одлуком о расписивању референдума 
у Месној заједници ”Стари град” Бачка 
Паланка. 

III

Ово решење ће се објавити у ”Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-55/2010
10. децембар  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

360
На основу члана 13. Закона о рефе-

рендуму и народној иницијативи ("Служ-
бени гласник Републике Србије", број 
48/1994 и 11/1998) 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 својој 35. седници, одр-
жаној 10. децембра  2010. године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

спровођење референдума за 
увођење самодоприноса на 

територији Месне заједнице 
”Братство” Бачка Паланка

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спро-
вођење референдума за увођење само-
доприноса на територији Месне заједни-
це ”Братство” Бачка Паланка. 

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

1. Војислав Кнежевић, председник, 
2. Слободан Родић, заменик пред-

седника, 
3. Слободанка Рамић, члан,
4. Душан Сенић, заменик члана,
5. Зоран Милановић, члан,
6. Војислав Зубац, заменик члана.

II 

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана референ-
думом на територији Месне заједнице 
„Братство“ Бачка Паланка у складу са 
Одлуком о расписивању референдума у 
Месној заједници „Братство“ Бачка Па-
ланка. 

III

Ово решење ће се објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II- 439-56/2010
10. децембар  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.
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