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171
На основу члана 32. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Србије» број 129/2007), члана 
38. и  62. Статута Општине Бачка Палан-
ка («Службени лист Општине Бачка Па-
ланка» број 17/2008 и 2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 30. 
седници, одржаној дана 16. јуна  2010. 
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу члана Општинског 
већа Општине Бачка Паланка

I

ВИШЊА ЈОВАНОВИЋ, дипло-
мирани инжењер технологије из Бачке 
Паланке, разрешава се дужности члана 
Општинског већа  Општине Бачка Па-
ланка, због подношења оставке.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-180/2010
16. јун 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,  
 Мирослав Родић, с.р.  

172
На основу члана 32. Закона о ло-

калној самоуправи («Службени гласник 
Републике Србије» број 129/2007), члана 
38. и 63. Статута Општине Бачка Палан-
ка («Службени лист Општине Бачка Па-
ланка» број 17/2008 и 2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 30. 
седници, одржаној дана 16. јуна  2010. 
године, тајним гласањем, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  избору члана Општинског већа 

Општине Бачка Паланка

I

ВИЛИАМ СЛАВКА,  правник  из 
Пивница, бира се за члана Општинског 
већа  Општине Бачка Паланка, до истека 
мандата Општинског већа Општине Ба-
чка Паланка.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-181/2010
16. јун 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

 
Председник

Скупштине општине,  
Мирослав Родић, с.р.
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173
На основу члана 62, 63 и 64. Закона 

о пољопривредном земљишту («Служ-
бени гласник Републике Србије» број 
62/2006, 65/2008 – др. Закон и 41/2009) и 
члана 38. Статута Општине Бачка Палан-
ка («Службени лист Општине Бачка Па-
ланка» број 17/2008 и 2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 30. 
седници, одржаној 16. јуна 2010. године,  
донела је

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у 
државној својини

Члан 1.

У Одлуци о давању у закуп 
пољопривредог земљишта у државној 
својини («Службени лист Општине Ба-
чка Паланка» број 15/2009), члан 19. 
мења се и гласи:

Поступак јавног надметања се мо-
же спровести уколико најмање једно ли-
це поднесе потпуну пријаву и ако он или 
његов заступник присуствује јавном над-
метању – лицитацији.

тУ случају да јавно надметање не 
успе из  разлога предвиђених у ставу 1. 
овог члана исто ће се поновити у року од 
15 дана. 

Поступак јавног надметања – лици-
тација спровешће се у складу са начелом 
јавности поступка уз присуство свих за-
интересованих лица. 

Члан 2. 

У члану 31. став 4. и 5. се мењају и 
гласе: 

"Поступак отварања понуда сматра 
се успелим у колико је пристигла најмање 
једна благовремена и уредна понуда и 

сматра се завршеним након отварања и 
констатовања свих пристиглих понуда. 

У случају да поступак отварања 
понуда не успе из разлога предвиђених 
у ставу 4. овог члана, поступак ће се по-
новити у року од 15 дана".

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу да-
ном објављивања  у «Службеном листу 
Општине Бачка Паланка».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-464-21/2010 
16. јун 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

174
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010) Скупштина општине 
Бачка Паланка на 30.  седници, одржаној 
дана 16. јуна 2010. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

ОДБИЈА СЕ захтев АНТАЛ ТУ-
РИЈА из Бачке Паланке, за измену Ре-
шења о утрђивању престанка мандата 
одборника Скупштине општине Бачка 
Паланка број II -119-44/2009 од 15. 04. 
2009. године, као неоснован. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Скупштини општине Бачка Палан-

ка, обратио с својим писаним захтевом 
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дана 31. 05. 2010. године Тури Антал, за 
измену акта којим је утврђен престанак 
мандата одборнику на основу поднете 
„бланко оставке“ пре времена на које је 
изабран. 

Дана 26. марта 2009. године на пи-
сарницу Општинске управе Општине 
Бачка Паланка предата је бланко оставка 
Тури Антала, од стране подносиоца из-
борне листе „Српска радикална стран-
ка – Томислав Николић“. У складу са 
закључком мандатно-имунитетске коми-
сије од 31. 03. 2009. године, подносилац 
изборне листе „Српска радикална стан-
ка - Томислав Николић“, дана 1. апри-
ла 2009. године доставила је и Уговор о 
регулисању међусобних односа подно-
сиоца изборне листе и одборника, као и 
овлашћење којим одборник овлашћује 
подносиоца изборне листе да слободно 
располаже мандатом одборника, односно 
да самостално одлучи да ли ће и када 
реализовати дато овлашћење. Скупшти-
на општине Бачка Паланка на седници 
одржаној дана 15. 04. 2009. године до-
нела је решење о утврђивању престанка 
мандата одборника Скупштине општине 
Тури Антала са изборне листе „Српска 
радиклна странка - Томислав Николић“ 
пре истека врмена на које је изабран. 

На наведено решење могла се уло-
жити жалба Окружном суду у Новом Са-
ду у року од 48 часова од дана доношења 
решења. Како наведена жалба није уло-
жена, решење је постало правоснажно.

Одлуком Уставног суда Републи-
ке Србије број I Уз. 52/2008 („Службени 
гласник Републике Србије“ број 34/2010) 
утврђено је да одредбе члана 47. Закона 
о локалним  изборима („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007) 
нису у сагласности са Уставом и потвђе-
ним међународним уговорима. 

У складу са одредбама члана 60. 
Закона о Уставном суду („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 109/2007), 
пошто се ради о појединачном акту, у ве-
зи кога је поступак правоснажно окончан 

до објављивања Одлуке Уставног суда, 
одлучено је као у диспозитиву решења. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог ре-
шења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 15 дана од дана 
доношења Одлуке Скупштине општине. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-182/2010
16. јун 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

175
На основу члана 38. Статута Општи-

не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 17/2008 и 
2/2010), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на 30. седници, одржаној дана 16. 
јуна 2010. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Одбија се захтев МИРЈАНЕ ПЕ-
АК из Силбаша за измену решења о 
утврђивању престанка мандата одборни-
ка Скупштине општине Бачка Паланка 
број: II -119-6/2010 од 16. 02. 2010. годи-
не, као неоснован.

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

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 31. 05. 2010. године обратила 
се Скупштини општине Бачка Палан-
ка Мирјана Пејак са захтевом за измену 
акта којим је утврђен престанак мандата 
одбонику на основу поднете бланко ос-
тавке пре времена на које је изабран. 
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Дана 01. фебруара 2010. године на 
писарницу Општинске управе Општине 
Бачка Паланка предата је оставка Мирја-
не Пејак од стране подносиоца изборне 
листе „Српска радикална странка – То-
мислав Николић“, као и уговор о регу-
лисању међусобних односа подносиоца 
изборне листе и одборника, као и овла-
шћење којим одборник овлашћује под-
носиоца изборне листе да слободно рас-
полаже мандатом одборника, односно да 
самостално одлучи да ли ће и када реали-
зовати дато овлашћење. 

Скупштина општине Бачка Палан-
ка на 23. седници одржаној дана 16. феб-
руара 2010. године донела је решење о 
утврђивању престанка мандата одборни-
ка Скупштине општине Бачка Паланка 
Мирјани Пејак са изборне листе „Српска 
радикална странка – Томислав Николић“ 
пре истека времена на које је изабрана. 

На наведено решење могла се уло-
жити жалба Окружном суду у Новом Са-
ду у року од 48 часова од дана доношења 
решења. Како наведена жалба није уло-
жена, решење је постало правоснажно.

Одлуком Уставног суда Републи-
ке Србије број I Уз. 52/2008 („Службени 
гласник Републике Србије“ број 34/2010) 
утврђено је да Одредбе члана 47. Закона 
о локалним  изборима („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007) 
нису у сагласности са Уставом и потвђе-
ним међународним уговорима. 

У складу са одредбама члана 60. 
Закона о Уставном суду („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 109/2007), 
пошто се ради о појединачном акту, у ве-
зи кога је поступак правоснажно окончан 
до објављивања Одлуке Уставног суда, 
одлучено је као у диспозитиву решења. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог ре-
шења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 15 дана од дана 
доношења Одлуке Скупштине општине. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-183/2010
16. јун 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р. 

176
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010) Скупштина општине 
Бачка Паланка на 30. седници, одржаној 
дана 16. јуна 2010. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Одбија се захтев БОРКА МА-
НОЈЛОВИЋА из Младенова за измену 
Решења о утврђивању престанка манда-
та одборника Скупштине општине Бачка 
Паланка број II -119-57/2010 од 30. 04. 
2010. године, као неоснован. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштини општине Бачка Палан-
ка дана 31. 05. 2010. године обратио се 
својим писаним захтевом Манојловић 
Борко из Младенова за измену акта којим 
је утврђен престанак мандата одборнику 
на основу поднете „бланко оставке“ пре 
времена на које је изабран. 

Дана 29. 04. 2010. године на писар-
ницу Општинске управе Општине Бачка 
Паланка предата је оставка Манојловић 
Борка из  Младенова од стране подно-
сиоца изборне листе „Српска радикал-
на странка – Томислав Николић“ као и 
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уговор о регулисању међусобних односа 
подносиоца изборне листе и одборника 
и овлашћење којим одборник овлашћује 
подносиоца изборне листе да слободно 
располаже мандатом одборника, односно 
да самостално одлучи да ли ће и када ре-
ализовати дато овлашћење. 

Дана 30. 04. 2010. године Скупшти-
на општине Бачка Паланка на 27. сед-
ници донела је решење о утврђивању 
престанка мандата одборника Скупшти-
не општине Бачка Паланка Манојловић 
Борка са избоне листе „ Српска радикал-
на странка -Томислав Николић“ пре ис-
тека времена на које је изабран. 

На наведено решење уложио је жал-
бу одборник Петар Будисављевић, која је 
пресудом Управног суда у Београду III -2 
Уж. 85/10 и III -1 Уж. 81/10 одбијена као 
неоснована.

У складу са изнетим одлучено је 
као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог ре-
шења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 15 дана од дана 
доношења Одлуке Скупштине општине. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-184/2010
16. јун 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

177
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010) Скупштина општине 
Бачка Паланка на 30. седници, одржаној 
дана 16. јуна 2010. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Одбија се захтев НИКОЛЕ ВУКО-
ВИЋА из Обровца за измену Решења о 
утврђивању престанка мандата одборни-
ка Скупштине општине Бачка Паланка 
број II -119-122/2009 од 17. 12. 2009. го-
дине, као неоснован. 

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

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштини општини Бачка Палан-
ка, дана 31. 05. 2010. године обратио се 
писменим захтевом Никола Вуковић за 
измену акта којим је утрђен престанак 
мандата одборника на основу поднете 
„бланко оставке“ пре времена на које је 
изабран. 

Дана 14. децембра 2009. године на 
писарницу Општинске управе Општине 
Бачка Паланка предата је бланко остав-
ка Вуковић Николе од стране подноси-
оца изборнне листе „Српска радикал-
на странка – Томислав Николић“ као и 
уговор о регулисању међусобних односа 
подносилаца изборне листе и одборника, 
као и овлашћење којим одборник овла-
шћује подносиоца изборне листе да сло-
бодно располаже  мандатом одборника, 
односно да самостално одлучи да ли ће и 
када реализовати дато овлашћење. 

Дана 17. децембра 2009. године 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
22. седници донела је решење о утврђи-
вању престанка мандата одборника 
Скупштине општине Бачка Паланка Ни-
коле Вуковића са изборне листе „Српска 
радикална странка – Томислав Николић“ 
пре истека времена на које је изабран. 

На наведено решење могла се уло-
жити жалба Окружном суду у Новом Са-
ду у року од 48 часова од дана доношења 
решења. Како наведена жалба није уло-
жена, решење је постало правоснажно.
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Одлуком Уставног суда Републи-
ке Србије број I Уз. 52/2008 („Службени 
гласник Републике Србије“ број 34/2010) 
утврђено је да Одредбе члана 47. Закона 
о локалним  изборима („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007) 
нису у сагласности са Уставом и потвђе-
ним међународним уговорима. 

У складу са одредбама члана 60. 
Закона о Уставном суду („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 109/2007), 
пошто се ради о појединачном акту, у ве-
зи кога је поступак правоснажно окончан 
до објављивања Одлуке Уставног суда, 
одлучено је као у диспозитиву решења. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог ре-
шења може се изјавити жалба Управном 
суду у Београду у року од 15 дана од дана 
доношења Одлуке Скупштине општине. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-185/2010
16. јун 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р. 
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На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010) Скупштина општине 
Бачка Паланка на 30.  седници, одржаној 
дана 16. јуна 2010. године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

Захтев ИНЂИЋ ГЛИГОРИЈА из Ба-
чке Паланке за измену решења о утврђи-
вању престанка мандата одборника 
Скупштине општине Бачка Паланка број 

II -119-123/2008 од 20. новембра 2008. 
године, одбацује се као недопуштен.  

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштини општине Бачка Палан-
ка својим писаним захтевом обратио се 
дана 31. 05. 2010. године Инђић Глиго-
рије из Бачке Паланке, улица Југосло-
венске армије 169, којим тражи измену 
акта којим је утврђен престанак мандата 
одборнику на основу поднете „бланко 
оставке“ пре времена на које је изабран. 

Инђић Глигорије је дана 06. 11. 
2008. године поднео писану оставку на 
мандат одборника Скупштини општи-
не Бачка Паланка, о чему је Скупштина 
општине Бачка Паланка, на седници одр-
жаној дана 20. 11. 2008. године донела 
решење о утврђивању престанка мандата 
одборника Инђић Глигорија пре истека 
вемена на које је изабран. 

Како Инђић Глигорију није прес-
тао мандато одборника због активирања 
„бланко оставке“ подносиоца  изборне 
листе, већ подношењем личне оставке по 
поступку регулисаном чланом 46. Закона 
о локалним изборима, одлучено је као у 
диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог 
закључка дозвољена је жалба Управном 
суду у року од 15 дана од дана доста-
вљања. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-186/2010
16. јун 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.



21. јун 2010 ГОДИНЕ        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 13/2010 - Страна 489  

179
На основу члана 60. Закона о фи-

нансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 62/06) и члана 
66. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010“), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
51. седници, одржаној дана  16. јуна 2010. 
године, донело је 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о просечној цени квадратног метра 

објекта

Члан 1.

 Утврђује се просечна тржишна це-
на квадратног метра по врстама објеката 
на територији Општине Бачка Паланка 
која ће се користити за утврђивање осно-
вице пореза на имовину физичких лица 
за 2010. годину у следећим износима:

за станове и стамбене зграде  -
53.762,04 динара
за пословни простор 73.039,70 ди- -
нара
зграде за одмор и рекреацију  -
31.849,66 динара
гараже и други објекти 22.393,26  -
динара

Члан 2.

На основу овог Решења Служба за 
утврђивање и наплату јавних прихода ће 
доносити појединачна решења о утврђи-
вању пореза на имовину физичких лица 
за 2010. годину.

Члан 3.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-75/2010
16. јун 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 
 Заменик председника

 Општине Бачка Паланка,
Зоран Јовичин, с.р.
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