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380
На основу члана 38. и 53. Стату-

та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка“, број 
17/2008 и 2/2010) и члана 23. и 26. По-
словника Скупштине oпштине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина oпштине Бачка Паланка на 
својој 36. седници, одржаној 28. децем-
бра 2010. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о престанку функције заменика 

председника Скупштине 
oпштине Бачка Паланка

I

Констатује се да СЕЧ ШТЕФАНУ, 
службенику из Пивница, престаје функ-
ција заменика председника Скупштине 
oпштине Бачка Паланка, због подноше-
ња оставке и престанка одборничког 
мандата.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-280/2010
28. децембар 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,  
Мирослав Родић, с.р.

381
На основу члана 46. Закона о локал-

ним изборима („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 129/07), Скупштина 
oпштине Бачка Паланка на 36. седници, 
одржаној 28. децембра 2010. године, до-
нела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о утврђивању престанка мандата 
одборника Скупштине oпштине 

Бачка Паланка 

I 

Утврђује се престанак мандата 
одборника Скупштине oпштине Бачка 
Паланка, СЕЧ ШТЕФАНУ из Пивница, 
са Изборне листе „Словачка народна 
партија“, пре истека времена на које је 
изабран, због подношења писане оставке 
на мандат одборника.

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Правни основ за доношење решења 
је члан 46. Закона о локалним избори-
ма („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 129/07), којим је регулисано 
да одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран подношењем 
оставке.

Такође чланом 46. Закона о локал-
ним изборима је регулисано да о оставци 
коју је одборник поднео између две сед-
нице Скупштина је дужна да одлучи на 
првој наредној седници, те је из наве-
дених разлога потребно да Скупштина 
донесе решење о престанку мандата за 
одборника Сеч Штефана, који је дана 27. 
децембра 2010. године, поднео писану 
оставку на мандат одборника у Скупш-
тини oпштине Бачка Паланка.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Про-
тив овог решења може се поднети жал-
ба Управном суду у Београду у року од 
48 часова од дана доношења решења 
Скупштине oпштине Бачка Паланка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119- 278/2010
28. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,  
Мирослав Родић, с.р.

382
На основу члана 56. Закона о локал-

ним изборима ("Службени гласник Репу-
блике Србије", број 129/07), Скупштина 
oпштине Бачка Паланка је на 36. седни-
ци, одржаној дана 28. децембра 2010. го-
дине, донела

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о потврђивању мандата одборника 

Скупштине oпштине Бачка 
Паланка 

I

Потврђује се мандат одборника 
Скупштине oпштине Бачка Паланка са 
Изборне листе „Словачка народна пар-
тија“ и то:

ИМРЕК МИХАЈЛУ, рођеном 09. 
децембра 1975. године, пољопривредни-
ку из Пивница, Улица Јаношикова број 
11.

Мандат одборника почиње да те-
че даном потврђивања и траје до истека 
мандата одборника коме је престао ман-
дат.

II

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Чланом 48. и 56. Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник Републи-
ке Србије", број 129/07), прописано је да 
кад одборнику престане мандат пре ис-
тека времена на које је изабран, мандат 
припада подносиоцу изборне листе са 
чије листе је био изабран одборник коме 
је престао мандат. О потврђивању манда-
та новог одборника одлучује Скупшти-
на општине на седници, а мандат новог 
одборника почиње да тече даном по-
тврђивања мандата, а траје до истека 
мандата одборника коме је престао ман-
дат.

Како  је  подношењем писане остав-
ке на мандат одборника, на 36. седници 
Скупштине општине, дана 28. децембра 
2010. године, Сеч Штефану са Избор-
не листе ”Словачка народна партија”,  
престао мандат одборника у Скупштини 
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општине Бачка Паланка пре истека вре-
мена на које је изабран, Општинска из-
борна комисија Бачка Паланка доделила 
је мандат и издала уверење о избору за 
одборника Имрек Михајла са Изборне 
листе "Словачка народна партија", те 
је у складу са изнетим одлучено као у 
диспозитиву.

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се изјавити 
жалба Управном суду у Београду у року 
од 48 часова од дана доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-279/2010
28. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

383
На основу члана 32. и 39. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије", број 129/07), 
члана 38. и 53. Статута општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чкa Паланка", број 17/2008 и 2/2010), 
и члана  25. Пословника Скупштине 
општине Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 20/2008 и 
3/2010),  Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 36. седници, одржаној 
дана 28. децембра 2010. године, тајним 
гласањем, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о избору заменика председника 

Скупштине општине Бачка 
Паланка

I

ИМРЕК МИХАЈЛО, пољопри-
вредник из Пивница, бира се за заменика 
председника Скупштине општине Бачка 
Паланка, на период до истека мандата са-
зива Скупштине Општине, изабраног 11. 
маја 2008. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119- 281 /2010
28. децембар 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

384
На основу члана 12. Закона о ко-

муналним делатностима (”Службени 
гласник Републике Србије”, број 16/97 
и 42/98), члана 9. Одлуке о условима и 
начину поверавања обављања комуналне 
делатности ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", број 22/2009) и члана 38. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка", број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на 36. седници, 
одржаној 28. децембра 2010. године, до-
нела је 

О Д Л У К У
о поверавању обављања јавног 

превоза путника у друмском 
саобраћају на територији Општине 

Бачка Паланка за период 2011. – 
2015. године
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Члан 1.

У складу са спроведеним јавним 
конкурсом за поверавање обављања јав-
ног превоза путника у друмском саоб-
раћају на територији Општине Бачка 
Паланка за период 2011. – 2015. годи-
ну, број III-344-61/2010-3 од 18.11.2010. 
године, прихвата се извештај Комисије 
за спровођење јавног конкурса за 
поверавање обављања јавног превоза 
путника у друмском саобраћају на 
територији Општине Бачка Паланка о 
најповољнијем понуђачу за обављање 
ове комуналне делатности.

Члан 2.

Поверава се обављање комунал-
не делатности јавног превоза путника 
у друмском саобраћају на територији 
Општине Бачка Паланка, АД “Дунавпре-
воз“ из Бачке Паланке, од 1. јануара 2011. 
године до 31. децембра 2015. године.

Члан 3.

Овлашћује се председник Општине 
Бачка Паланка да закључи уговор са АД 
“Дунавпревоз” из Бачке Паланке о пове-
равању обављања јавног превоза путни-
ка у друмском саобраћају на територији 
Општине Бачка Паланка за период од 
2011. до 2015. године.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у “Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2011. годи-
не.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-344-72/2010
28. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА   

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

385
На основу члана 38. тачка 1. Ста-

тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка”, број   
17/2008 и 2/2010), Скупштина Општи-
не Бачка Паланка на својој 36. седници, 
одржаној 28. децембра 2010. године, 
донела је

ПРОГРАМ РАДА
Скупштине општине Бачка 

Паланка за 2011. годину

I

Овим програмом утврђују се називи 
и садржај најбитнијих питања о којима ће 
Скупштина и стална радна тела расправља-
ти током 2011. године, назив обрађивача, 
рокови за доставу материјала предлагачу 
и рокови у којима је предлагач дужан да 
достави предлоге материјала председнику 
Скупштине општине.

У 2011. години Скупштина ће распра-
вљати и одлучивати о следећим питањима:

I ПОЛУГОДИШТЕ

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИ-
ЈЕ ЗА ПРЕТСТАВКЕ И ПРЕД-
ЛОГЕ У 2010. ГОДИНИ

Извештајем обрадити податке о 
броју одржаних седница комисије, броју 
и структури примљених претставки, проб-
леме у решавању, запажања у вези са об-
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радом, као и мере за отклањање уочених 
проблема.

Стручна обрада: Комисија за прет-
ставке и предлоге и Одељење за општу уп-
раву и заједничке послове

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

30. јануар 2011. године,
Предлагач: Комисија за представке и 

предлоге.
Рок за доставу материјала пред-

седнику Скупштине општине:
15. фебруар 2011. године
Претходно разматра: Надлежна рад-

на тела Скупштине општине и Савет за 
међунационалне односе.

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИ-
ЈЕ ЗА СТИПЕНДИЈЕ

Стручна обрада: Комисија за стипен-
дије и  Одељење за  друштвене  делатности,

Рок за доставу материјала предлага-
чу: 

28. фебруар 2011. године
Предлагач: Комисија за стипендије

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

15. март 2011. године. 
Претходно разматра: Надлежна 

радна тела Скупштине општине и Савет 
за финансије

3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 
ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада: Фонд за развој пре-
дузетништва и Одељење за привреду,

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

28. фебруар 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

15. март 2011. године.
Претходно разматра: Савет за финан-

сије и Комисија за привреду.

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ У 
ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада: Фонд за развој 
пољопривреде и Одељење за привреду

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

28. фебруар 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

15. март 2011. године
Претходно разматра: Савет за финан-

сије и Комисија за привреду.

5. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ 
ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА

Информацијом обрадити најбит-
нија питања везана за заштиту од пожара, 
нормативну регулисаност, организованост, 
број и структуру пожара, материјалне ште-
те које су проузроковали, правце даљих 
активности.

Стручна обрада: Одељење за при-
вреду у сарадњи са Ватрогасним водом, 
Фондом за противпожарну заштиту, По-
лицијском станицом Бачка Паланка и 
Општинским ватрогасним савезом.

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

28. фебруар 2011. године,
Предлагач:
Општинско веће.

 Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. март 2011. године
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Претходно разматра: Комисија за 
привреду.

6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИН-
СКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БА-
ЧКА ПАЛАНКА ЗА 2010. ГОДИ-
НУ

Извештајем за 2010. годину дати 
кратак приказ стања у области за које је 
управа надлежна, ефикасност у реша-
вању о правима и интересима правних 
лица и грађана, рад општинских инспек-
ција са освртом на уочене појаве и преду-
зете мере.

Посебно обрадити решавање пред-
мета у управном поступку (придржа-
вање рокова за доношење решења, стање 
нерешених предмета из ранијих година 
са разлозима нерешавања), кадровску 
попуњеност и техничку опремљеност 
Општинске управе са предлогом мера.

Стручна обрада: Општинска управа 
Општине Бачка Паланка - сва Одељења и 
службе.

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

1. март 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

15. март 2011. године,
Претходно разматра: Надлежна рад-

на тела Скупштине општине и  
Савет за међунационалне односе.

7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИН-
СКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИ-
ЛАШТВА ЗА 2010. ГОДИНУ

Стручна обрада: Општински јавни 
правобранилац,

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

1. март 2011. године

Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

15. март 2011. године
Претходно разматра: Надлежна рад-

на тела Скупштине општине, Савет за фи-
нансије и Савет за међунационалне односе.

8. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШ-
ТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КО-
РИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕД-
НОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада: Одељење за привре-
ду,

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

1.  март 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

15. март 2011. године 
Претходно разматра: Комисија за 

привреду и Савет за финансије

9. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊИХ 
ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2010.
ГОДИНУ УСТАНОВА, ЈАВНИХ 
СЛУЖБИ, ЈАВНИХ ПРЕДУ-
ЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 - Јавно информативно предузеће 
„Радио Бачка Паланка“ Бачка Па-
ланка,

 - Јавно предузеће за радиотелеви-
зијску делатност „Телевизија Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка,

 - Јавно комунално предузеће „Кому-
налпројект“ Бачка Паланка,
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 - Јавно предузеће „Дирекција за из-
градњу Општине Бачка Паланка“ 
Бачка Паланка,

 - Јавно предузеће Спортско рекреа-
циони центар „Тиквара" Бачка Па-
ланка

 - Пословно производни центар „Ба-
чка Паланка" Бачка Паланка,

 - Установа „Културни центар Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка,

 - Народна библиотека „Вељко Петро-
вић" Бачка Паланка,

 - Центар за социјални рад Општине 
Бачка Паланка,

 - Дом здравља „Др Младен Стојано-
вић“ Бачка Паланка,

 - Туристичка организација Општине 
Бачка Паланка.

Извештајем обрадити стање у об-
ласти за коју је образовано предузеће, 
установа односно јавна служба, органи-
зованост, оспособљеност, ефикасност и 
евентуалне проблеме у обављању повере-
них послова, затим рад органа (управног и 
надзорног одбора), као и материјално фи-
нансијско пословање по завршном рачуну. 
У извештају изнети и оцену надлежног 
органа који врши стручни надзор над ра-
дом установе односно предузећа.

Стручна обрада: Свако јавно преду-
зеће, установа, јавна служба и друга ор-
ганизација, чији је оснивач Скупштина 
општине.

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

1. март 2011. године
Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

15. март 2011. године
Претходно разматра: Надлежна рад-

на тела Скупштине општине и Савет за фи-
нансије

10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИ-
НЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2010. 
ГОДИНУ

Стручна обрада: Савет за запошља-
вање Општине Бачка Паланка у сарадњи 
са Општинском управом Општине Бачка 
Паланка

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

1. март 2011. године
Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. март 2011. године
Претходно разматра: Комисија за 

привреду и Савет за финансије

11. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СТАМБЕНОГ ФОНДА ОПШТИ-
НЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2011. 
ГОДИНУ

Стручна обрада:
Јавно предузеће „Дирекција за из-

градњу Општине Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

1. април 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. април 2011. године
Претходно разматра: Савет за урба-

низам, стамбено-комуналне делатности  
и заштиту животне средине и Савет за фи-
нансије.

12. ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА И ДА-
ВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИН-
СКОГ ЗЕМЉИШТА У ОПШ-
ТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 
2011. ГОДИНУ
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Стручна обрада:
ЈП „Дирекција за изградњу Општине 

Бачка Паланка“ Бачка Паланка
Рок за доставу материјала предлага-

чу:
1. април 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. април 2011. године
Претходно разматра: Комисија за 

статутарна питања, организацију и нор-
мативна акта и Савет за урбанизам, стам-
бено-комуналне послове и заштиту живот-
не средине

13. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СА-
ОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ БА-
ЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 
2011-2015. ГОДИНЕ

Стручна обрада:
Комисија за саобраћај у сарадњи 

са Општинском управом Општине Бачка 
Паланка

 Рок за доставу материјала предлага-
чу: 

1. април 2011. године
 Предлагач:  Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

15. април 2011. године
Претходно разматра: Комисија за ста-

тутарна питања, организацију и норматив-
на акта, Комисија за привреду

14. ИЗВЕШТАЈ О ДАВАЊУ У ЗА-
КУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИ-
ВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ОП-
ШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада:
Одељење за привреду

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

15. мај 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

1. јун 2011. године
Претходно разматра: Савет за финан-

сије и Комисија за привреду,

15. ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУ-
НУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА ЗА 2010. ГОДИНУ

Стручна обрада:
Одељење за финансије и буџет
Рок за доставу материјала предлагачу:
15. маја 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

1. јун 2011. године
Претходно разматра:
Комисија за статутарна питања, ор-

ганизацију и нормативна акта и Савет за 
финансије

II ПОЛУГОДИШТЕ

16. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕ-
ГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БА-
ЧКА ПАЛАНКА

Стручна обрада:
Општински савет за развој у сарадњи 

са Општинском управом
Рок за доставу материјала предлага-

чу:
15. јул 2011. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председ-

нику Скупштине општине:
1. август 2011. године
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Претходно разматра:
Надлежна радна тела Скупштине 

општине

17. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БА-
ЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД  
ЈАНУАР - ЈУН 2011. ГОДИНЕ

Стручна обрада:
Одељење за финансије и буџет
Рок за доставу материјала предлага-

чу:
15. јул 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

1. август 2011. године
Претходно разматра: Савет за фи-

нансије

18. ОДЛУКА О АУТОБУСКИМ 
СТАЈАЛИШТИМА

Стручна обрада:
Одељење за привреду у сарадњи са 

ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка 
Паланка" Бачка Паланка

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

15. септембар 2011. године
Предлагач:
Општинско веће
Рок за доставу материјала председ-

нику Скупштине општине:
1. октобар 2011. године
Претходно разматра: Комисија за 

статутарна питања, организацију и норма-
тивна акта и Комисија за привреду

19. ИНФОРМАЦИЈА О ЛЕГАЛИЗА-
ЦИЈИ БЕСПРАВНО САГРАЂЕ-
НИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТО-
РИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПА-
ЛАНКА

Информацијом обрадити проблем 
легализације бесправно саграђених обје-
ката, с посебним освртом на динамику 
поступка легализације.

Стручна обрада:
Одељење за урбанизам и грађеви-

нарствo

Рок за доставу материјала предла-
гачу:

15. септембар 2011. године
Предлагач: Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

1. октобар 2011. године
Претходно разматра: Савет за  урба-

низам, стамбено-комуналне делатности  
и заштиту животне средине и Савет за фи-
нансије

20. ИНФОРМАЦИЈА ФОНДА ЗА 
ИЗГРАДЊУ СТАНОВА СОЛИ-
ДАРНОСТИ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА О ТОКУ СУДСКОГ  
ПОСТУПКА СА ПП „ЗЕЧЕ-
ВИЋ" БАЧКА ПАЛАНКА

У информацији изнети податке о то-
ку и фази у којој се тренутно налази суд-
ски поступак који се води пред   судом 
у Новом Саду у спору са ПП „Зечевић" из 
Бачке Паланке.

Стручна обрада: Фонд за изградњу 
станова солидарности и Јавно предузеће 
„Дирекција за изградњу општине Бачка 
Паланка" Бачка Паланка

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

15. септембар 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

1. октобар 2011. године 
Претходно разматра: Савет за фи-

нансије
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21. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШ-
КОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МЛА-
ДОСТ" ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. 
ГОДИНУ И ПРОГРАМ РАДА И 
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА 
ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ

Извештајем обрадити стање у обла-
сти за које је установа образована, орга-
низованост, оспособљеност, ефикасност и 
евентуалне проблеме у обављању повере-
них послова.

Стручна обрада:
Предшколска установа „Младост" 

Бачка Паланка
Рок за доставу материјала предлага-

чу:
15. септембар 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. октобар 2011. године
Претходно разматра: Комисија за 

друштвене делатности, Савет за финан-
сије и Савет за међунационалне односе

22. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ 
БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У 
ШКОЛАМА И ПРЕДШКОЛ-
СКОЈ УСТАНОВИ У ОПШТИ-
НИ БАЧКА ПАЛАНКА

Информацијом обрадити проблеме 
у вези безбедности ученика и деце и нас-
тавног особља у школама и одељењима 
предшколске установе у Општини Бачка 
Паланка.

Стручна обрада:
Одељење за друштвене делатности 

у сарадњи са школама, предшколском ус-
тановом и Полицијском станицом Бачка 
Паланка

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

15. септембар 2011. године

Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. октобар 2011. године  

Претходно разматра:
Комисија за друштвене делатности и 

Савет за међунационалне односе

23. ИНФОРМАЦИЈА О ПОЛОЖА-
ЈУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 
ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА 
СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА 
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Информацијом обрадити стање ко-
муналних и других проблема у месним 
заједницама, начин финансирања рада у 
месним заједницама, проблем нерешених  
имовинско-правних односа на објектима 
у државној својини, функционисање фи-
скултурних, спортских хала у домовима 
културе по селима.

Стручна обрада:
Помоћник председника општине и 

заменик председника општине задужени 
за област месних заједница и одељења 
општинске управе Општине Бачка Па-
ланка у сарадњи са месним заједницама у 
Општини Бачка Паланка и ЈП „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка Паланка“ Ба-
чка Паланка и ЈКП „Комуналпројект“ Ба-
чка Паланка.

Рок за доставу материјала предла-
гачу: 

15. септембар 2011. године 
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине:

15. октобар 2011. године
Претходно разматра: Комисија за 

привреду, Савет за финансије и Савет за 
урбанизам, стамбено-комуналне делат-
ности и заштиту животне средине.
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24. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУ-
АР - СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИ-
НЕ

Стручна обрада:
Одељење за финансије и буџет
Рок за доставу материјала предлага-

чу:
15. октобар 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

1. новембар 2011. године
Претходно разматра: Савет за фи-

нансије

25. ОДЛУКА О ПУТЕВИМА 

Стручна обрада: 
Одељење за привреду у сарадњи са 

ЈП „Дирекција за изградњу Општине Ба-
чка Паланка“

Рок за доставу материјала предла-
гачу: 

15. новембар 2011. године
Предлагач: 
Општинско веће

Рок за доставу материјала пред-
седнику Скупштине општине: 

1. децембар 2011. године
Претходно разматра: Комисија за 

статутарна питања, организацију и нор-
мативна акта и Комисија за привреду.

26. РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАС-
НОСТИ НА ПРОГРАМЕ И ФИ-
НАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ ЈАВ-
НИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНО-
ВА, ЈАВНИХ СЛУЖБИ И ДРУ-
ГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЧИЈИ 
ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
ЗА 2012. ГОДИНУ

Стручна обрада: 
Свако јавно предузеће, установа, јав-

на служба и друга организација, чији је ос-
нивач Скупштина општине,

Рок за доставу материјала предлага-
чу:

15. новембар 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

1. децембар 2011. године
Претходно разматра: Надлежна рад-

на тела Скупштине општине и Савет за фи-
нансије

27. ИНФОРМАЦИЈА О ОБАВЉА-
ЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РА-
ДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОП-
ШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА У 
2011. ГОДИНИ

Стручна обрада:
Одељење за привреду
Рок за доставу материјала предлага-

чу:
15. новембар 2011. године
Предлагач:
Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

1. децембар 2011. године 
Претходно разматра: Комисија за 

привреду

28. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИ-
НЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2012.
ГОДИНУ

Стручна обрада:
Одељење за финансије и буџет
Рок за доставу материјала предлага-

чу:
15. октобар 2011. године
Предлагач:
Општинско веће
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Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

1. новембар 2011. године
Претходно разматра: Комисија за 

статутарна питања, организацију и норма-
тивна акта и Савет за финансије

29. ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
ЗА 2012. ГОДИНУ

Стручна обрада:
Служба за послове органа општине
Рок за доставу материјала предлага-

чу:
15. новембар 2011. године
 Предлагач:
 Општинско веће

Рок за доставу материјала председ-
нику Скупштине општине:

1. децембар 2011. године
Претходно разматра: Сва радна тела 

Скупштине општине и Савет за међунаци-
оналне односе.

Скупштина општине ће у току годи-
не доносити одлуке и друга општа акта за 
које буде овлашћена и задужена законима 
и другим прописима.

IV

Скупштина општине ће разматрати 
и остала питања из своје надлежности: 
сагласности на општа акта установа и 
јавних предузећа, изборе и именовања и 
друга питања према указаној потреби, на 
предлог овлашћених предлагача.

О извршењу програма рада стараће 
се председник Скупштине општине, се-
кретар Скупштине општине, начелник 
Општинске управе и руководиоци других 
субјеката задужених за обраду појединих 
материјала.

V

Програм рада Скупштине општине  
Бачка Паланка објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II-020-45/2010
28. децембар 2010. године   
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине
 Мирослав Родић, с.р.

386
На основу члана 59. ст. 1. т. 5. и чла-

на 109. ст. 2. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 17/2008 и 2/2010), члана 
59. Одлуке о условима и начину снаб-
девања топлотном енергијом („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка, број 
13/2006) и члана 26. Тарифног система за 
обрачун испоручене топлотне енергије 
и извршених услуга („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 4/2007 
и 25/2010), председник Општине Бачка 
Паланка, дана 17. децембра 2010. године 
донео је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
утврђивању цена грејања из Топлане 
„Партизан“  Бачка Паланка и котларни-
це „Мали Ритић“ Челарево, коју је донео 
Управни одбор ДП „Нови Сад - Гас“ Но-
ви Сад, на седници одржаној дана 19. но-
вембра 2010. године и то:
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- за стамбени простор: 3,805 дин/
kWh + 154,905 дин/kW инсталисане сна-
ге

- за повлашћене потрошаче: 4,985 
дин/kWh + 202,925 дин/kW инсталисане 
снаге

- за пословнии простор: 7,914 дин/
kWh + 322,202 дин/kW инсталисане сна-
ге

Први део цене (дин/kWh) ће се 
наплаћивати само зими у периоду 
грејања, а други део (дин/kW) ће се 
наплаћивати у летњем периоду - 6. месе-
ци (мај-октобар). Горе наведене цене су 
без ПДВ-а.

II

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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-352-209/2010
17. децембра 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.

387
На основу члана 2. Одлуке о распи-

сивању референдума за подручје Месне 
заједнице Гајдобра („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 27/2010. 
године), Комисија за спровођење рефе-
рендума, на седници одржаној дана 26. 
децембра 2010. године, усвојила је:

И З В Е Ш Т А Ј
о резултатима непосредног 

личног изјашњавања грађана 
референдумом

I

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом за подручје 
Месне заједнице Гајдобра, одржано је 
25. и 26. децембра 2010. године.

II

Комисија за спровођење референ-
дума утврдила је и прогласила следеће 
резултате:

- укупан број уписаних гласача: 
2301

- укупан број гласача који је гласао 
на гласачким местима 1438 (62,49%)

- укупан број неважећих листића: 6
- укупан број важећих листића:1432
- за увођење самодоприноса гласа-

ло је гласача: 1342 (58,32%)
- против увођења самодоприноса 

гласало је гласача: 90.

III

Одлука о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице Гајдобра 
је донета, јер се за исту јесте изјасни-
ла већина од укупног броја грађана који 
имају изборно право и пребивалиште на 
подручју Месне заједнице "Гајдобра" из 
Гајдобре.

IV

Овај Извештај објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

Комисија за спровођење 
референдума
Број: 301/2010 
26. децембар 2010. године
ГАЈДОБРА

Председник Комисије
за спровођење референдума,

Милован Савић, с.р.
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388
На основу члана 2. Одлуке о распи-

сивању референдума за подручје Месне 
заједнице Карађорђево („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 27/2010. 
године), Комисија за спровођење рефе-
рендума, на седници одржаној дана 26. 
децембра 2010. године, усвојила је:

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима непосредног 

личног изјашњавања грађана 
референдумом

I

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом за подручје 
Месне заједнице Карађорђево, одржано 
је 25. и 26. децембра 2010. године.

II

Комисија за спровођење референ-
дума утврдила је и прогласила следеће 
резултате:

- укупан број уписаних гласача: 898
- укупан број гласача који је гласао 

на гласачким местима: 472
- укупан број неважећих листића: 3
- укупан број важећих листића: 469
- за увођење самодоприноса гласа-

ло је гласача: 455
- против увођења самодоприноса 

гласало је гласача: 14.

III

Одлука о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице Карађорђе-
во је донета, јер се за исту јесте изјасни-
ла већина од укупног броја грађана који 
имају изборно право и пребивалиште на 
подручју Месне заједнице Карађорђево.

IV

Овај Извештај објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

Комисија за спровођење 
референдума
Број: 252
26. децембар 2010. године
КАРАЂОРЂЕВО

Председник Комисије 
за спровођење референдума,

Топић Ана, с.р.

389
На основу члана 2. Одлуке о распи-

сивању референдума за подручје Месне 
заједнице Товаришево („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 27/2010), 
Комисија за спровођење референдума, 
на седници одржаној дана 26. децембра 
2010. године, усвојила је:

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима непосредног 

личног изјашњавања грађана 
референдумом

I

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом за подручје 
Месне заједнице Товаришево, одржано 
је 25. и 26. децембра 2010. године.

II

Комисија за спровођење референ-
дума утврдила је и прогласила следеће 
резултате:

- укупан број уписаних гласача: 
2377

- укупан број гласача који је гласао 
на гласачким местима: 832

- укупан број неважећих листића: 5
- укупан број важећих листића: 827
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- за увођење самодоприноса гласа-
ло је гласача: 647

- против увођења самодоприноса 
гласало је гласача: 180

III

Одлука о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице Товаришево 
није донета, јер се за исту није изјасни-
ла већина од укупног броја грађана који 
имају изборно право и пребивалиште на 
подручју Месне заједнице Товаришево.

IV

Овај Извештај објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

Комисија за спровођење
референдума
Број: 5/2010
26. децембар 2010. године
ТОВАРИШЕВО
 

Председник Комисије 
за спровођење референдума,

Ранка Купусинац, с.р.

390
На основу члана 2. Одлуке о распи-

сивању референдума за подручје Месне 
заједнице Нештин („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 27/2010. 
године), Комисија за спровођење рефе-
рендума, на седници одржаној дана 26. 
децембра 2010. године, усвојила је
 

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима непосредног 

личног изјашњавања грађана 
референдумом

I

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом за подручје 

Месне заједнице Нештин, одржано је 25. 
и 26. децембра 2010. године.

II

Комисија за спровођење референ-
дума утврдила је и прогласила следеће 
резултате:

- укупан број уписаних гласача: 749
- укупан број гласача који је гласао 

на гласачким местима: 101
- укупан број неважећих листића: 2
- укупан број важећих листића: 99
- за увођење самодоприноса гласа-

ло је гласача: 53
- против увођења самодоприноса 

гласало је гласача: 46

III

Одлука о увођењу самодоприно-
са за подручје Месне заједнице Нештин 
није донета, јер се за исту није изјасни-
ла већина од укупног броја грађана који 
имају изборно право и пребивалиште на 
подручју Месне заједнице Нештин.

IV

Овај Извештај објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

Комисија за спровођење
референдума
Број: 67-12/2010
26. децембар 2010. године
НЕШТИН
 

Председник Комисије 
за спровођење референдума,

Никола Калајџић, с.р.

391
На основу члана 2. Одлуке о распи-

сивању референдума за подручје Месне 
заједнице Визић („Службени лист 
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Општине Бачка Паланка“, број 27/2010), 
Комисија за спровођење референдума, 
на седници одржаној дана 26. децембра 
2010. године, усвојила је:

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима непосредног 

личног изјашњавања грађана 
референдумом

I

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом за подручје 
Месне заједнице Визић, одржано је 25. и 
26. децембра 2010. године.

II

Комисија за спровођење референ-
дума утврдила је и прогласила следеће 
резултате:

- укупан број уписаних гласача: 261
- укупан број гласача који је гласао 

на гласачким местима: 170
- укупан број неважећих листића: 0
- укупан број важећих листића: 170
- за увођење самодоприноса гласа-

ло је гласача: 133
- против увођења самодоприноса 

гласало је гласача: 37

III

Одлука о увођењу самодоприно-
са за подручје Месне заједнице Визић 
је донета, јер се за исту јесте изјасни-
ла већина од укупног броја грађана који 
имају изборно право и пребивалиште на 
подручју Месне заједнице Визић.

IV

Овај Извештај објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

Комисија за спровођење
референдума
Број: 82-3/2010
26. децембар 2010. године
ВИЗИЋ
 

Председник Комисије 
за спровођење референдума,

 Ђорђо Мишковић, с.р.

392
На основу члана 2. Одлуке о распи-

сивању референдума за подручје Месне 
заједнице Деспотово („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 27/2010), 
Комисија за спровођење референдума, 
на седници одржаној дана 26. децембра 
2010. године, усвојила је
 

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима непосредног 

личног изјашњавања грађана 
референдумом

I

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом за подручје 
Месне заједнице Деспотово, одржано је 
25. и 26. децембра 2010. године.

II

Комисија за спровођење референ-
дума утврдила је и прогласила следеће 
резултате:

- укупан број уписаних гласача:  
1548

- укупан број гласача који је гласао 
на гласачким местима: 183

- укупан број неважећих листића: 3
- укупан број важећих листића: 180
- за увођење самодоприноса гласа-

ло је гласача: 85
- против увођења самодоприноса 

гласало је гласача: 95
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III

Одлука о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице Деспотово  
није донета, јер се за исту није изјасни-
ла већина од укупног броја грађана који 
имају изборно право и пребивалиште на 
подручју Месне заједнице Деспотово.

IV

Овај Извештај објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

Комисија за спровођење
референдума
Број: 65/2010
26. децембар 2010. године
ДЕСПОТОВО
 

Председник Комисије 
за спровођење референдума,

Татјана Благојевић, с.р.

393
На основу члана 2. Одлуке о распи-

сивању референдума за подручје Месне 
заједнице "Центар" Бачка Паланка  
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 27/2010), Комисија за спро-
вођење референдума, на седници одржа-
ној дана 26. децембра 2010. године, ус-
војила је:
 

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима непосредног 

личног изјашњавања грађана 
референдумом

I

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом за подручје 
Месне заједнице "Центар" Бачка Палан-
ка, одржано је 25. и 26. децембра 2010. 
године.

II

Комисија за спровођење референ-
дума утврдила је и прогласила следеће 
резултате:

- укупан број уписаних гласача: 
6343

- укупан број гласача који је гласао 
на гласачким местима: 409

- укупан број неважећих листића: 9
- укупан број важећих листића: 400
- за увођење самодоприноса гласа-

ло је гласача: 189
- против увођења самодоприноса 

гласало је гласача: 211

III

Одлука о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице "Центар" 
Бачка Паланка није донета, јер се за исту  
није изјаснила  већина од укупног броја 
грађана који имају изборно право и пре-
бивалиште на подручју Месне заједнице 
"Центар" Бачка Паланка.

IV

Овај Извештај објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
 
Комисија за спровођење
референдума
Број: 583/10
26. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА
 

Председник Комисије 
за спровођење референдума,

Милан Капелан, с.р.

394
На основу члана 2. Одлуке о 

расписивању референдума за подручје 
Месне заједнице "Дунав" Бачка Палан-
ка  („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 27/2010), Комисија за спро-
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вођење референдума, на седници одр-
жаној дана 26. децембра 2010. године, 
усвојила је

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима непосредног 

личног изјашњавања грађана 
референдумом

I

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом за подручје 
Месне заједнице "Дунав" Бачка Паланка, 
одржано је 25. и 26. децембра 2010. го-
дине.

II

Комисија за спровођење референ-
дума утврдила је и прогласила следеће 
резултате:

- укупан број уписаних гласача: 
3827

- укупан број гласача који је гласао 
на гласачким местима: 243

- укупан број неважећих листића: 2
- укупан број важећих листића: 241
- за увођење самодоприноса гласа-

ло је гласача: 138
- против увођења самодоприноса 

гласало је гласача: 103

III

Одлука о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице "Дунав" Ба-
чка Паланка није донета, јер се за исту  
није изјаснила  већина од укупног броја 
грађана који имају изборно право и пре-
бивалиште на подручју Месне заједнице 
"Дунав" Бачка Паланка.

IV

Овај Извештај објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
 

Комисија за спровођење
референдума
Број: 339/10
26. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА
 

Председник Комисије 
за спровођење референдума,

Душко Башић, с.р.

395
На основу члана 2. Одлуке о распи-

сивању референдума за подручје Месне 
заједнице "Стари град" Бачка Паланка  
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 27/2010), Комисија за спро-
вођење референдума, на седници одржа-
ној дана 26. децембра 2010. године,   ус-
војила је

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима непосредног 

личног изјашњавања грађана 
референдумом

I

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом за подручје 
Месне заједнице "Стари град" Бачка 
Паланка, одржано је 25. и 26. децембра 
2010. године.

II

Комисија за спровођење референ-
дума утврдила је и прогласила следеће 
резултате:

- укупан број уписаних гласача: 
6524

- укупан број гласача који је гласао 
на гласачким местима: 504

- укупан број неважећих листића: 5
- укупан број важећих листића: 499
- за увођење самодоприноса гласа-

ло је гласача: 318
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- против увођења самодоприноса 
гласало је гласача: 181

III

Одлука о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице "Стари град" 
Бачка Паланка није донета, јер се за исту  
није изјаснила већина од укупног броја 
грађана који имају изборно право и пре-
бивалиште на подручју Месне заједнице 
"Стари град" Бачка Паланка.

IV

Овај Извештај објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
 
Комисија за спровођење
референдума
Број: 119/2010
26. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 
Председник Комисије 

за спровођење референдума,
Мирко Бањац, с.р.

396
На основу члана 2. Одлуке о распи-

сивању референдума за подручје Месне 
заједнице "Братство" Бачка Паланка  
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 27/2010), Комисија за спро-
вођење референдума, на седници одржа-
ној дана 27. децембра 2010. године, ус-
војила је

ИЗВЕШТАЈ
о резултатима непосредног 

личног изјашњавања грађана 
референдумом

I

Непосредно лично изјашњавање 
грађана референдумом за подручје 

Месне заједнице "Братство" Бачка Па-
ланка, одржано је 25. и 26. децембра 
2010. године.

II

Комисија за спровођење референ-
дума утврдила је и прогласила следеће 
резултате:

- укупан број уписаних гласача: 
7928

- укупан број гласача који је гласао 
на гласачким местима: 859

- укупан број неважећих листића: 6
- укупан број важећих листића: 852
- за увођење самодоприноса гласа-

ло је гласача: 533
- против увођења самодоприноса 

гласало је гласача: 329

III

Одлука о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице "Братство" 
Бачка Паланка није донета, јер се за исту  
није изјаснила  већина од укупног броја 
грађана који имају изборно право и пре-
бивалиште на подручју Месне заједнице 
"Братство" Бачка Паланка.

IV

Овај Извештај објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".

Комисија за спровођење
референдума
Број: 239-1/10
27. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник Комисије 
за спровођење референдума,

Војислав Кнежевић, с.р.
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397
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), Ко-
мисија за спровођење референдума за 
подручје Месне заједнице "Гајдобра" 
Гајдобра, на седници, одржаној дана 26. 
децембра 2010. године, утврдила је да су 
грађани Месне заједнице Гајдобра на ре-
ферендуму одржаном 25. и 26. децембра 
2010. године, донели  

О Д Л У К У 
о увођењу самодоприноса за 

подручје Месне заједнице 
„Гајдобра“ Гајдобра за период 

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

Члан 1. 

Уводи се самодопринос за подручје 
Месне заједнице "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 комунал-
не инфраструктуре (путеви, тро-
тоари, зелена пијаца, проширење 
гробља, депонија за смеће, сточно 
гробље, дивље депоније, пољо-
заштитни појасеви, атарски путе-
ви, јавна расвета, озелењавање, ко-
шење 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%

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 
грађани који имају изборно право и пре-
бивалиште 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 сле-
дећим 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.
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Члан 6. 

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 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 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 за-
послених 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“. 

Члан 11. 

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

Комисија за спровођење
референдума
Број:301/2010 
26. децембар 2010. године
ГАЈДОБРА

Председник Комисије
за спровођење референдума,

Милован Савић, с.р.

398
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), Коми-
сија за спровођење референдума за под-
ручје Mесне заједнице "Карађорђево" 
Карађорђево, на седници, одржаној дана 
26. децембра 2010. године, утврдила је да 
су грађани Месне заједнице Карађорђево 
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на референдуму, одржаном  25. и 26. де-
цембра 2010. године, донели  

О Д Л У К У
о увођењу самодоприноса за 

подручје Месне заједнице 
„Карађорђево“ Карађорђево
 за период од 01. јануара 2011. 

године до 31. децембра 2015. године

Члан 1. 

Уводи се самодопринос 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 заједни-
це у складу са Одлуком Савета МЗ 
.................................................. 10%

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

Члан 3. 

Обвезници самодоприноса су 
грађани који имају изборно право и пре-
бивалиште на територији Месне заједни-
це „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 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. 
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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 за-
послених 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. 

Члан 11. 

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

Комисија за спровођење
референдума
Број: 252
26. децембар 2010. године
КАРАЂОРЂЕВО

Председник Комисије
за спровођење референдума,

Топић Ана, с.р.

399
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), Коми-
сија за спровођење референдума за под-
ручје Mесне заједнице "Визић" Визић, 
на  седници, одржаној дана 26. децембра 
2010. године, утврдила је да су грађани 
Месне заједнице Визић на референдуму 
одржаном  25. и 26. децембра 2010. годи-
не, донели  

О Д Л У К У 
о увођењу самодоприноса за 

подручје Месне заједнице „Визић“ 
Визић за период од 01. јануара 

2011. године до 31. децембра 2015. 
године
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Члан 1. 

Уводи се самодопринос за подручје 
Месне заједнице "Визић" Визић за пери-
од од 01. јануара 2011. године до 31. де-
цембра 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 са-

обраћаја
6. Спорт и култура
7. Помоћ цркви
8. Финансирање непланираних, а 

неопходних потреба Месне зајед-
нице на основу Одлуке Савета 
Месне заједнице

Члан 3. 

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

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 
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прописане рачуне јавних прихода буџета 
Општине Бачка Паланка и то: 

 - 840-711181843-57 од зарада за-
послених 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. 
 
Комисија за спровођење
референдума
Број: 82-3/2010
26. децембар 2010. године
ВИЗИЋ
 

Председник Комисије 
за спровођење референдума,

Ђорђо Мишковић, с.р.
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