
Година XXLVII
Број 37/2012

Бачка Паланка
14. децембар 2012. године

О П Ш Т И Н Е  Б А Ч К А  П А Л А Н К А

244

На основу члана 66. тачка 11. и 109. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка'' број 17/2008 и 2/2010), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
11. седници, одржаној дана 10. децембра 
2012. године, донело је 

О Д Л У К У
о утврђивању потреба за решавање 

стамбених потреба избеглица 
на територији Општине Бачка 

Паланка

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се да на 
територији Општине Бачка Паланка 
постоји потреба за решавањем стамбе-
них потреба избеглица са боравиштем/
пребивалиштем у Општини Бачка Па-
ланка, те да је за ту сврху потребно обез-
бедити:

 - 15 стамбених јединица (со-
цијално становање у заштиће-
ним условима, стамбене једи-
нице за закуп и купопродају 
или монтажне куће за поро-
дице које немају плац у влас-
ништву, као вид стамбеног ре-
шења);

 - 40 сеоских кућа са окућницом;

 - 80 грантова грађевинског ма-
теријала за започете, а недовр-
шене објекте и адаптацију ста-
рих стамбених објеката;

 - 10 монтажних кућа ( за ко-
риснике који имају плац у 
власништву).

Члан 2.

За решавање стамбених потреба 
избеглица са боравиштем/пребивалиш-
тем на територији Општине Бачка Па-
ланка, опредељује се земљиште чији је 
корисник Општина Бачка Паланка, на 
катастарској парцели 296/6 К.О. Бачка 
Паланка – град, у површини од 7а и 80 
m2.

Члан 3.

Општина Бачка Паланка је спрем-
на да за реализацију решaвања стам-
бених потреба избеглица, а у складу са 
потребама утврђеним на основу анкети-
рања, у буџету Општине Бачка Паланка 
обезбеди средства за подршку реализа-
цији наведеног пројекта за 2013. годи-
ну у износу 2.400.000,00 динара, што је 
предвиђено Локалним акционим планом 
за унапређење положаја избеглих и ин-
терно расељених лица у Општини Бачка 
Паланка 2009 – 2013. године („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка'' број 
23/2009), док ће се за наредне године про-
цена потребних финансијских средстава 
утврђивати крајем календарске године.
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Члан 4.

Обавезује се повереник за избе-
глице Општине Бачка Паланка и Савет 
за миграције Општине Бачка Паланка да 
координира рад између Општине и Ко-
месеријата за избеглице Републике Ср-
бије.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III- 016-118/2012
10. децембра 2012. године   
БАЧКА ПАЛАНКА   
 

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 54. Закона о добро-
бити животиња (''Службени гласник Репу-
блике Србије'' број 41/2009), члана 20. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Србије'' 129/07) и члана 66. тачка 
11. и 109. став 2.  Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка'' број 17/2008 и 2/2010), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 11. 
седници, одржаној 10. децембра 2012. годи-
не, донело је 

ПРОГРАМ 
контроле и смањења популације 

паса и мачака на територији 
Општине Бачка Паланка 

I

Овим Програмом се утврђује кон-
трола и смањење популације паса и ма-

чака на територији Општине Бачка Па-
ланка.

1. УВОД 

Стварање популације паса и мача-
ка на улицама нашег града, јавних повр-
шина, насељених места и поља, резултат 
је напуштања кућних љубимаца од стра-
не њихових власника. Сада већ бивши 
кућни љубимци препуштени сами себи, 
у борби за голи живот, а у недостатку 
хране и неге, плус њихово удруживање 
и хордашење постају велики проблем за 
животну средину где се крећу. Познато је 
такође, да је њихово размножавање вео-
ма прогресивно, па се популација паса 
луталица тиме стално увећава. 
Због тога је неопходно:

 - применити важеће законске 
одредбе,

 - стимулисати мере за стерили-
зацију, вакцинацију и обеле-
жавање паса,

 - формирати ЗОО хигијенску 
службу. 

Закон о добробити животиња, 
који је донешен, у складу је са европским 
стандардима и одређује начине посту-
пања са животињама, заштиту живо-
тиња од злостављања, заштиту добро-
бити животиња при лишавању живота, 
држању, узгоју, клању итд. Закон у чл. 54. 
одређује да органи јединица локалне са-
моуправе дужни су да израде и спроводе 
Програм контроле и смањења попула-
ције напуштених паса и мачака према 
специфичностима средине. 

Законом о ветеринарству, између 
осталог, уређује се заштита и унапређење 
здравља животиња, утврђују се заразне 
болести животиња и мере за спречавање 
ширења, сузбијањa и искорењивањa за-
разних болести животиња и болести које 
се са животиња могу пренети на људе. 
Уређују се и услови за држање живо-
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тиња, од врсте објеката па до храњења, 
хигијенско санитарних услова итд. 

Терминологија: 

Напуштен је сваки пас који се 
нађе на јавном месту без надзора власни-
ка и који није регистрован и обележен у 
складу са Законом; 

Луталица је пас који се нађе на 
јавном месту без надзора власника а 
исти је обележен уградњом микрочипа 
или тетовираним бројем те је на основу 
тога могуће пронаћи његовог власника. 

2. САДАШЊЕ СТАЊЕ И ОЦЕНА 

Програм контроле и смањења по-
пулације паса луталица, заснована је на 
начелима законитости, хуманости, од-
говорности и сарадње. Све мере за спро-
вођење програма морају имати основ у 
законима, прописима и конвенцијама 
које усвоји Република Србија. Сви носи-
оци овлашћења у спровођењу програма 
подлежу контроли и сносе личну одго-
ворност за свој рад. Начело сарадње на-
лаже нам веома важан сегмент сарадње 
државних органа, ветеринара, комунал-
них предузећа, друштва за заштиту жи-
вотиња и грађана. 

Циљеви постављени програмом  
су.: 

1. Да стабилизује и потом трајно 
смањи популацију на оптима-
лан број паса, 

2. Да успостави трајну контролу 
здравља популације паса (ми-
сли се на контролу беснила, 
паразитоза, темперамента). 

3. Контрола и брига о здрављу 
популације паса луталица тј. 
напуштених паса. 

Крајем 2009.године, одлучено 
је, због повећаног броја паса на јавним 
површинама па самим тим и напада на 

људе и домаће животиње, да се на лока-
цији  у К.О. Новој Гајдобри  изгради обје-
кат прихватилишта за псе. 

Члан. 46 Закона о ветеринарству 
предвиђа обавезу локалне самоуправе 
да на својој територији организује зо-
охигијенску службу која обавља посло-
ве хватања и збрињавања напуштених 
животиња у прихватилиште за живо-
тиње, нешкодљиво уклањање лешева и 
животиња са јавних површина за узгој, 
дресуру, излагање и промет животиња. 
Априла 2012.године закључен је уговор, 
између Д.О.О. „Универзал “ из Гајдобре 
и Општине Бачка Паланка који предвиђа 
да Д.О.О. „Универзал“  из Гајдобре врше 
хватање и превоз напуштених животиња 
до привременог прихватилишта, чување 
и исхрану, превоз у ветеринарску ста-
ницу на стерилизацију, враћање истих 
у прихватилиште и чување до коначног 
збрињавања. Са друге стране што се 
тиче контроле здравља паса луталица 
Општина Бачка Паланка има уговор са 
Ветеринарском станицом '' Војвођански 
Вет'' - Гајдобра, тако кад се обједине ове 
две услуге оне покривају све послове зо-
охигијенске службе, а због финансијске 
оправданости пришло се  решавању овог 
проблема . 

Тренутно се у објектима привре-
меног прихватилишта налази око 200 
паса које ветеринари контролишу, пре-
гледају, обележавају и стерилишу до 
коначног трајног збрињавања (удомља-
вање-проналажење нових власника, 
враћање на првобитна станишта или др-
жање у азилима до краја живота). 

Током 2012. године док је интезив-
но рађено на хватању и смештају напуш-
тених паса у привремене објекте прихва-
тилишта, редовно је на рачун Општине 
Бачка Паланка вршена ветеринарска 
услуга контроле, лечења, стерилисања, 
обележавања и вакцинације смештених 
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паса од стране Ветеринарске станице 
"Војвођански Вет". 

И поред свих наведених и спро-
ведених мера на територији Општине 
Бачка Паланка број паса луталица и на-
пуштених паса није се значајно смањио, 
па се приступило изради овог Програма, 
односно наведени проблем се није ре-
шио. 

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОНТРОЛЕ 
И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА 

3.1. Основе за реализацију програма 

Основе за реализацију програма 
чини: 

- Законска регулатива: 

1. Закон о ветеринарству ("Сл.
гласник Републике Србије", 
бр.91/05) 

2. Закон о добробити животиња 
("Сл.гласник Републике Ср-
бије", бр.41/09) 

3. Правилник о начину неш-
кодљивог уклањања живо-
тињских лешева и отпада-
ка животињског порекла (из 
1989.) 

4. Правилник о мерама за зашти-
ту од мучења (из 1994.) 

5. Правилник о обележавању паса 
и вођењу евиденције о обеле-
женим псима ("Сл.гласник Ре-
публике Србије", бр.115/05) 

6. Одлука о условима за држање 
и заштиту домаћих и егзо-
тичних животиња (Службени 
лист Општине Бачка Паланка 
број 2/2009),која је прописала 
ефективне, превентивне мере 
које се односе на регистрацију 
и обележевање паса, вакцина-

цију, одговорност власника, 
забрану напуштања кућних 
љубимаца и поступке са на-
пуштеним животињама. 

- Регистрација и обележавање 
свих паса је кључна и превентивна мера, 
којом је олакшан надзор над њиховим 
кретањем, трговином, превозом, односно 
проналажењем изгубљених, напуште-
них и отуђених љубимаца. На тај начин 
сваки пас би био евидентиран и знао би 
се његов власник. 

(надлежност – Министарство, 
Општина Бачка Паланка, и ветеринарска 
станица која се брине о здрављу паса) 

 - Стерилизација је најефикас-
нија мера којом се смањује по-
пулација паса, регулише број-
ност популације у прихвати-
лиштима, као и неконтролиса-
на репродукција напуштених 
паса. 

(надлежност – Министарство, 
Општина Бачка Паланка и ветеринарска 
станица која се брине о здрављу паса) 

 - Удомљавање паса из прихва-
тилишта је најхуманији начин 
збрињавања напуштених жи-
вотиња. Све животиње које 
се дају на удомљавање морају 
бити вакцинисане, стерилиса-
не и обележене. (надлежност – 
ДОО „Универзал“ из Гајдобре) 

 - Образовање и информисање 
– циљеви образовања и инфо-
рмисања су упознавање влас-
ника паса, као и грађана, са 
особинама и потребама паса, 
сопственим мотивима држања 
паса, законским обавезама 
власника паса. Поред тога 
грађанство се мора упознати 
са елементима Програма кон-
троле и смањења популације 
паса луталица у циљу бољег 
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разумевања права и одговор-
ности свих учесника у ланцу 
решавања проблема, а нарочи-
то обавеза власника паса. 

(надлежност – еколошка удру-
жења, локални медији, основне и средње 
школе) 

 - Еутаназија је лишавање жи-
вота животиња на хуман на-
чин и једна је од мера контроле 
и решавања ове проблематике. 
Закон о добробити животиња у 
члану 15 одређује када се жи-
вотиња може лишити живота. 

За наш Програм битне су следеће 
тачке: 

1. ако је повређена, неизлечиво 
болесна, телесно деформисана 
или на други начин патолошки 
онеспособљена тако да опора-
вак није могућ, а живот за њу 
представља бол, патњу, страх 
и стрес; 

2. ако је достигла старост па јој 
отказују основне животне 
функције; 

3. ако се лишавањем живота 
спречава ширење, односно 
ако се сузбијају и искорењују 
заразне болести, у складу са 
законом којим се уређује вете-
ринарство; 

4. ако животиња не може да се 
прилагоди условима смештаја, 
а њено пуштање на слободу 
представља опасност за људе, 
друге животиње и животну 
средину; 

5. ако је лишавање животиње 
живота од веће користи за 
њену добробит него што су па-
тње од даљег живота, у складу 
са мишљењем ветеринара. 

(надлежност – Ветеринарска ста-
ница).
- Финансирање:

Да би Програм у целости био реа-
лизован потребно је предвидети и обез-
бедити финансијска средства за рад и 
функционисање прихватилишта, као и 
за превентивне мере здравствене зашти-
те (обележавање, вакцинација, стерили-
зација и еутаназија). 

Средстава се обезбеђују из: 

 - буџета локалне самоуправе, 

 - из Министарства, 

 - из донација. 

3.2. Разлози за примену програма 

Све досадашње мере, које су се 
спроводиле,  нису дале одговарајуће ре-
зултате. Са једне стране, пси су живо-
тиње, за које се сматра да су човекови 
највећи пријатељи и људи желе да их 
заштите, а са друге стране, када су угро-
жени (да ли због недостатка хране, неге 
и сл.) постају опасне по људе, посебно 
децу, домаће животиње, а највећу опас-
ност представљају као носиоци заразних 
болести које су заједничке и за псе и за 
људе. Овај програм је настао као резул-
тат неслагања са досадашњим начином 
решавања проблема паса луталица. Циљ 
је хуманији и савременији приступ реша-
вању овог проблема у складу са важећом 
правном регулативом. 

Основни разлози за примену 
Програма су: 

Социјално - безбедносни – нару-
шавање јавног реда и мира 

Економска оправданост – трош-
кови постојања прихватилишта време-
ном ће се исплатити – наспрам трошко-
ва које би Локална самоуправа морала 
да плати у случају одштетних захтева 
грађана. 
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Здравствени – спречава се ши-
рење и преношење заразних болести као 
и болести које су заједничке људима и 
животињама (зоонозе). 

Хигијенско - еколошки - спреча-
ва се растурање чврстог отпада и смећа 
из контејнера, канти и депонија, избегава 
се прљање улица, јавних површина и де-
чијих игралишта. 

Естетски – лепши изглед града и 
насељених места, како за грађане тако и 
за туристе. 

Хумани однос према животиња-
ма – хумано поступање са животињама 
је мера у интересу и људи и животиња. 

Едукативни – потреба да се се 
створи нова клима и пропагирају разни 
едукативни програми намењени поди-
зању укупне свести грађана, нарочито 
деце о проблемима паса луталица. 

Тако, локална самоуправа, свесна 
своје одговорности и законске обавезе, 
када је у питању решавање ове пробле-
матике, а у циљу да се понаша одговор-
но и тако утиче на смањење и контролу 
бројности паса/мачака израдила је овај 
Програм и потрудиће се да се исти у 
пракси и спроведе. 

Да би Програм био успешан неоп-
ходна је сарадња надлежног Министар-
ства, локалне самоуправе, предузећа или 
организације која управља прихвати-
лиштем, ветеринара, Удружења за заш-
титу животиња и грађана. 

3.3. Програм смањења популације 

Програм смањења популације 
паса луталица неопходно је спровести у 
две фазе: 

I фаза – је спровођење мера 
смањења популације паса луталица на 
прихватљив број здравих и мирољуби-
вих животиња. 

Ова фаза би се одвијала у два 
правца, а спровођење и надзор били би 
паралелни: 

1) Пси познатих власника 

 - успостављање одговорног 
власништва, 

 - обележавање паса микрочипо-
вима и регистрација власника, 

 - стварање јединствене елек-
тронске базе података,

 - контрола здравственог стања 
(вакцинација против беснила, 
дехелминтизација), 

 - контрола репродукције (под-
стицање власника да стерили-
шу своје кућне љубимце). 

 - Примена Одлуке о условима за 
држање и заштиту домаћих и 
егзотичних животиња.

2) Пси луталице 

 - масовно хватање и контрола 
репродукције стерилизацијом, 

 - микрочиповање (да сваки пас 
буде у електронској бази пода-
така), 

 - здравствена контрола (про-
грам масовне вакцинације), 

 - одвајање здраве и доброћудне 
популације и вршити активно 
удомљавање, 

У првој фази овог Програма, после 
предходног третмана, пси који се не удо-
ме, да се пуштају на одређена станишта 
(значи постепено смањивати број места, 
где ће се они налазити и кретати), 

Остали пси (агресивни, неприла-
годљиви итд.) после максимално 15 дана 
проведених у прихватилишту морају 
бити лишени живота према члану 15. За-
кону о добробити животиња . 
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Рок: трајни задатак. 

Овим мерама би допринели да 
кроз прихватилиште за релативно крат-
ко време прођу сви пси луталице, буду 
обележени и здрави, па кад се нађу на 
улици или другој јавној површини не би 
представљали велику опасност. 

II фаза – стабилизација популације 
паса луталица 

У овој фази ће се оформити Зо-
охигијенска служба, која би се бринула 
о популацији паса луталица, чији број 
би био у стагнацији, а са тежњом да се 
пси све мање налазе на одређеним ста-
ништима, а здрави пси до краја живота 
сместе у прихватилиште. Временом, део 
прихватилишта би био реконструисан у 
пансион за трајно смештање паса, урађен 
зелени појас и стазе за шетање, тако да 
би посетиоци могли да обиђу псе, а тиме 
се подиже укупна свест грађана, наро-
чито деце о проблемима паса луталица. 
Значајно би било да се до ове фазе грађа-
ни и деца едукују, да се на јавне повр-
шине враћају само пси који су прошли 
третман, да су евидентирани, стерилиса-
ни, вакцинисани и видљиво обележени 
на увету или огрлицом. 

Рок: 31.12.2014.године 

Неопходно је да власници кућ-
них љубимаца буду упознати са обаве-
зама и правима из закона, са запрећеним 
казнама за непоштовање прописа, са 
циљевима и мерама контроле попула-
ције кућних љубимаца, јер популација 
кућних љубимаца има директан утицај 
на популацију напуштених који се сло-
бодно крећу на јавним површинама у 
граду и свим насељеним местима у ок-
ружењу, стварајући проблеме. Јер кад 
су животиње прописно обележене и 
регистроване,стварају се услови за лако и 
брзо проналажење правог власника, који 
ће се много теже одлучити да одбаци 

или напусти свог љубимца, ако зна да су 
казне значајне, као и трошкови хватања и 
евентуално насталих штета од напада на 
људе и домаће животиње. 

Општина Бачка Паланка кроз 
примену прописаних мера и доношења 
одговарајућих скупштинских одлука, 
доћи ће до дугорочног решења по пи-
тању контроле и смањења популације 
напуштених паса/мачака. 

3.4. Мере и активности у наредном 
периоду 

Да би Програм дао своје праве 
ефекте, потребно је спроводити следеће: 

1. Масовни третман, стерилиза-
ција власничких паса 

2. Масовни третман напуштених 
паса 

3. Израде и усвајање неопходних 
одлука Општине Бачка Палан-
ка 

4. Образовање и информисање 
грађана 

5. Континуирано образовање и 
заштита радника и свих за-
послених у прихватилишту 

6. Интензиван рад на удомља-
вању паса 

7. Дограђивање неопходне опре-
ме и објеката у прихватилишту 
и њихово одржавање текуће и 
ванредно

8. Контрола и санкционисање 
неодговорних власника у са-
радњи са локалним (комунал-
ним) и републичким (ветери-
нарским) службама

9. Обезбеђење просторије са од-
говарајућим условима за рад 
ветеринара у прихватилишту. 

10. Сарадња ветеринара, преду-
зећа које управља прихвати-
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лиштем, инспекције, локалне 
управе, грађана, удружења за 
заштиту животиња, комунал-
не полиције, медија. 

У циљу обезбеђења одрживости 
ефеката поменутих пројеката треба 
извршити: 

 - обележавање свих паса на те-
риторији Општине Бачка Па-
ланка 

 - подићи капацитете службе за 
хватања паса и рад у прихва-
тилишту, 

 - побољшати сарадњу са удру-
жењима за заштиту животиња 
по питању реализације програ-
ма за смањење броја напуште-
них животиња подићи на мак-
симални ниво 

 - обезбедити сарадњу са удру-
жењима грађана, медијима, ве-
теринарским и другим служ-
бама, школама.

4. ФИНАСИЈСКИ ПЛАН 

1. проширење постојећег прихва-
тилишта; 

2. трошкови ветеринарског 
збрињавања и здравствене 
контроле ухваћених животиња 
(лекови, вакцинација, обеле-
жавање, лечење-по садашњем 
Закону потребан је уговор са 
ветеринарском станицом); 

3. трошкови личног дохотка и 
накнаде за запослене раднике; 

4. трошкови обуке, као и здрав-
ствене заштите запослених 
(превентивно вакцинисање); 

5. трошкови исхране животиња у 
прихватилишту; 

6. материјални трошкови у при-
хватилишту (гориво, регистра-

ција возила, струја, вода, теле-
фон...); 

7. трошкови стерилизације и еу-
таназије; 

8. одржавање објекта и опреме у 
прихватилишту; 

9. набавка дезинфекционих сред-
става; 

10. трошкови превоза и уништа-
вања животињских лешева. 

ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИЈСКА 
СРЕДСТВА 

1. Буџет Општине Бачка Паланка 
(евентуално средства из буџе-
та Републике) 

2. Из делатности прихватилишта 

3. Средства из донација, фондова 
и сл. 

5. ЗАКЉУЧАК 

Процењено је да на територији 
Општине има око 4.000 паса од којих 
су 1000 напуштени пси. Остали су у до-
маћинствима и нису евидентирани. 

Сваки неевидентирани пас или 
штене кога власник избаци на улицу 
постаје напуштени пас и представља 
опасност за грађане а одговорност за 
последице њихових напада на грађане 
и имовину пада на терет локалне само-
управе. 

Ради превазилажења наведене 
ситуације а у складу са позитивним за-
конским прописима предложене су мере 
чији је циљ решавање проблема паса лу-
талица односно њихово уклањање са јав-
них површина, и то: 

 - Регистрација, обележавање и 
микрочиповање свих паса је 
кључна и превентивна мера, 
којом је олакшан надзор над 
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њиховим кретањем, тргови-
ном, превозом, односно прона-
лажењем изгубљених, напуш-
тених и отуђених љубимаца. 
На тај начин сваки пас би био 
евидентиран и знао би се ње-
гов власник чиме би се повећа-
ла одговорност власника, који 
своје љубимце не могу олако 
избацити на улицу, а неодго-
ворни власници ће сносити 
све материјалне трошкове за 
последице дела које направи 
пас (нападне особу, друге жи-
вотиње...) као и трошкове хва-
тања и збрињавања пса у при-
хватилишту. 

 - Склањањем паса са јавних по-
вршина и смештањем у при-
хватилиште елиминише се 
опасност од уједања грађана 
и плаћање одштетних захтева 
уједеним грађанима нестаје, а 
удомљавање паса из прихва-
тилишта је најхуманији начин 
збрињавања напуштених жи-
вотиња. 

 - Стерилизацијом власничких и 
невласничких паса/мачака ста-
вља се под контролу и смањује 
се бројност популације паса/
мачака без њиховог убијања, 
које је у Србији забрањено (За-
кон о ветеринарству, Закон о 
добробити животиња, Кривич-
ни закон).

 - Еутаназија је лишавање живо-
та животиња на хуман начин и 
једна је од мера контроле и ре-
шавања ове проблематике. 

 - Образовање и информисање 
– циљеви образовања и инфо-
рмисања су упознавање влас-
ника паса, као и грађана, са 
особинама и потребама паса, 
сопственим мотивима држања 

паса, законским обавезама 
власника паса. Поред тога 
грађанство се мора упознати 
са елементима Програма кон-
троле и смањења популације 
паса луталица у циљу бољег 
разумевања права и одговор-
ности свих учесника у ланцу 
решавања проблема, а нарочи-
то обавеза власника паса. 

Применом свих ових мера из Про-
грама значајнији резултати се могу оче-
кивати за око годину дана. Све горе наве-
дене мере предвиђене Програмом су нео-
пходне како би се кроз време и едукацију 
подигла свест о схватању одговорности 
(личне и материјалне) власника сваког 
пса и тиме отклонио узрок проблема. 

Усвајањем и реализациојом овог 
Програма допринеће се значајном смање-
ну броја напуштених паса и паса лутали-
ца на територији Општине Бачка Палан-
ка, чиме ће се смањити и број оштећених 
грађана од уједа паса а што ће се директ-
но одразити на смањење трошкова по на-
веденом основу у буџету Општине Бачка 
Паланка. 

II

Програм контроле и смањења по-
пулације паса и мачака на територији 
Општине Бачка Паланка ступа на сна-
гу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-501-123/2012
10. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 66. тачка 11. и члана 
109. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010) 
и члана 4. став 2. Одлуке о јавном 
превозу путника у друмском саобраћају 
на територији Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 35/2011), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка, на својој 11. 
седници, одржаној 10. децембра 2012. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању економски најниже 

цене у оквиру такси тарифе за 
обављање ауто-такси превоза на 

територији Општине 
Бачка Паланка

I

Oвим решењем утврђује се еко-
номски најнижа цена у оквиру такси та-
рифе испод које се не може обављати ау-
то-такси превоз на територији Општине 
Бачка Паланка и то:

 - за старт: 50,00 динара,

 - по једном пређеном киломе-
тру: 50,00 динара и

 - за један сат чекања: 400,00 ди-
нара.

II

Ауто-такси превозници су дужни 
да своје ценовнике услуга и мерне 
инструменте ускладе са овим решењем.

III

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а примењиваће се од 01. 01. 
2013.  године.

IV

Доношењем овог решења престаје 
да важи Решење о утврђивању Ценовни-
ка такси услуга на територији Општине 
Бачка Паланка број III-011-1/2012-8 oд 31. 
јануара 2012. године.

V

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-344-43/ 2012
10. децембра 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка, 
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу  члана 46. Закона о ло-
калној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 129/2007),  члана 
28. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
бр.88/2011) и члана 66. тачка 11. и  чла-
на 109. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка", број 17/2008 и 2/2010), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка на својој 11. седници, одржаној 10. де-
цембра 2012. године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Ценовник 

основних комуналних услуга 
ЈКП „Комуналпројект“  

Бачка Паланка
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I

Даје се сагласност на Ценовник основних услуга ЈКП „Комунал-
пројект“ Бачка Паланка, који је донео Управни одбор ЈКП „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка на 4. седници Управног одбора, одржаној дана 06. децембра. 
2012. године

II

Ц Е Н О В Н И К
основних комуналних услуга  ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка

 

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

ценовник је важећи од 01.12.2012 г.  

Б. Паланка остала насељена 
места

Домаћинства 43,95 дин/m³ 30,55 дин/м³
Правна лица 132,36 дин/m³ 92,00 дин/m³
Домаћинства + локал 87,95 дин/m³ 61,13 дин/m³

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

ценовник је важећи од 01.12.2012 г.  

Б. Паланка остала насељена 
места

Домаћинства  21,86 дин/m³ 15,19 дин/m³
Правна лица  66,04 дин/m³ 45,90 дин/m³
Домаћинства + локал 43,95 дин/m³ 30,55 дин/m³

ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА 

ценовник је важећи од 01.12.2012 г.  

Б. Паланка остала насељена 
места

Домаћинства  337,49 дин/мес 234,60 дин/мес
Колективно становање 413,56 дин/мес 287,47 дин/мес
Локали до 70 м2 – паушал 1038,64 дин/мес 721,99 дин/мес
Правна лица преко 70 м2 15,43  дин/m² 10,73 дин/m²
Домаћинства + локал (просечна цена) 688,07дин/мес 478,29 дин/мес
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III

Ово Решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка", а 
примењиваће се од 1. децембра 2012. го-
дине.

IV

Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење о давању са-
гласности на Ценовник основних кому-
налних услуга ЈКП „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 32/2011).

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:III-352-173 /2012
10. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка
Александар Ђедовац,с.р. 

248

На основу члана 13. став 2. Закона 
о управљању отпадом ( „Службени гла-
сник Републике Србије“ број 36/2009 и 
88/2010), члана 44. став 1. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007), 
члана 59. и члана 109. став 2. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2008 и 2/2010), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 4. децембра  2012. 
године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању 

представника у међуопштинску 
радну групу на основу Споразума 

о сарадњи Града Новог Сада и 

општина Бачка Паланка, Бачки 
Петровац, Беочин, Жабаљ, 

Србобран, Темирин и Врбас у 
формирању региона за управљње  

комуналним отпадом

I

Разрешавају се БОЈАН РАДМАН, 
дужности представника међуопштинске 
радне групе на основу Споразума о са-
радњи Града Новог Сада и општина Ба-
чка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, 
Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у 
формирању региона за управљање ко-
муналним отпадом и ДЕСА БОРЈАН 
дужности заменика представника међу-
општинске радне групе на основу Спо-
разума о сарадњи Града Новог Сада и 
општина Бачка Паланка, Бачки Петро-
вац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин 
и Врбас у формирању региона за упра-
вљање комуналним отпадом.

II

Именују се ДЕСА БОРЈАН, дуж-
ности представника међуопштинске рад-
не групе на основу Споразума о сарадњи 
Града Новог Сада и општина Бачка Па-
ланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, 
Србобран, Темерин и Врбас у форми-
рању региона за управљање комуналним 
отпадом и ДРАЖЕН ЈАРИЋ дужности 
заменика представника међуопштинске 
радне групе на основу Споразума о са-
радњи Града Новог Сада и општина Ба-
чка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, 
Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у 
формирању региона за управљање кому-
налним отпадом.

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к
Број: I-020-2/2012-43
4. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Општине Бачка Паланка, 

Бојан Радман, с.р.
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На основу члана 96. став 1. и став 
4. т. 3. Закона о ванредним ситуацијама 
( “Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 
14. Одлуке о организацији и функцио-
нисању цивилне заштите на територији 
општине Бачка Паланка ( “ Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка “ бр. 
3/2012), Општински Штаб за ванредне 
ситуације Општине Бачка Паланка, на 
својој 2. седници одржаној дана 12. де-
цембра 2012. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К
о постављењу повереника и 

заменика повереника цивилне 
заштите на територији општине 

Бачка Паланка

члан 1. 

За поверенике и заменике по-
вереника цивилне заштите по месним 
заједницама, у седишту општине и на-
сељеним местима, постављају се, и то:

1. у месној заједници „Братство“, 
за повереника цивилне заш-
тите поставља се    председ-
ник Савета месне заједнице 
Војислав Кнежевић, а за за-
меника повереника цивилне 
заштите поставља се секретар 

месне заједнице Слободанка 
Рамић,

2. у месној заједници „Дунав“, за 
повереника цивилне заштите 
поставља се    председник Са-
вета месне заједнице Драган 
Павин, а за заменика повере-
ника цивилне заштите поста-
вља се секретар месне заједни-
це Тања Рајшп,

3. у месној заједници „Центар“, 
за повереника цивилне зашти-
те поставља се    председник 
Савета месне заједнице Лазар 
Данилов, а за заменика повере-
ника цивилне заштите поста-
вља се секретар месне заједни-
це Војин Партало,

4. у месној заједници „Стари 
Град“, за повереника цивилне 
заштите поставља се    пред-
седник Савета месне заједнице 
Никола Крстић, а за заменика 
повереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Вања Миљковић,

5. у месној заједници „Челарево“, 
за повереника цивилне заш-
тите поставља се  шеф месне 
канцеларије у Челареву Ве-
сна Салапура, а за заменика 
повереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Мирослав Арсенов,

6. у месној заједници „Деспо-
тово“, за повереника цивил-
не заштите поставља се шеф 
месне канцеларије у Деспотову 
Милош Лаћарак, а за заменика 
повереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Милана Парошки,

7. у месној заједници „Гајдобра“, 
за повереника цивилне заш-
тите поставља се   шеф месне 
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канцеларије у Гајдобри Ја-
смина Поповић, а за заменика 
повереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Милован Савић,

8. у месној заједници „Нова Гај-
добра“, за повереника цивил-
не заштите поставља се шеф 
месне канцеларије у Новој Гај-
добри Рада Савић, а за замени-
ка повереника цивилне зашти-
те поставља се секретар месне 
заједнице Славица Ћулибрк,

9. у месној заједници „Силбаш“, 
за повереника цивилне зашти-
те поставља се шеф месне кан-
целарије у Силбашу Јасмина 
Остојић, а за заменика повере-
ника цивилне заштите поста-
вља се секретар месне заједни-
це Миланка Пејак,

10. у месној заједници „Параге“, 
за повереника цивилне зашти-
те поставља се шеф месне кан-
целарије у Парагама Наде Ма-
рић, а за заменика повереника 
цивилне заштите поставља се 
секретар месне заједнице Иван 
Петровић,

11. у месној заједници „Пивнице“, 
за повереника цивилне зашти-
те поставља се шеф месне кан-
целарије у Пивницама Слађа-
на Величковић, а за заменика 
повереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Данијела Дујовић,

12. у месној заједници „Обровац“, 
за повереника цивилне заш-
тите поставља се шеф месне 
канцеларије у Обровцу Стојан 
Станојев, а за заменика повере-
ника цивилне заштите поста-
вља се секретар месне заједни-
це Гојко Радановић,

13. у месној заједници „Товари-
шево“, за повереника цивил-
не заштите поставља се шеф 
месне канцеларије у Товарише-
ву Гавра Јовицки, а за замени-
ка повереника цивилне зашти-
те поставља се секретар месне 
заједнице Новица Дорић,

14. у месној заједници „Ка-
рађорђево“, за повереника ци-
вилне заштите поставља се 
шеф месне канцеларије у Ка-
рађорђеву Светлана Хомјак, 
а за заменика повереника ци-
вилне заштите поставља се 
секретар месне заједнице  Ми-
лош Перовић,

15. у месној заједници „Нештин“, 
за повереника цивилне заш-
тите поставља се  шеф месне 
канцеларије у Нештину Сава 
Алиђукић, а за заменика по-
вереника цивилне заштите 
поставља се секретар месне 
заједнице Евица Ковачевић,

16. у месној заједници „Визић“, за 
повереника цивилне заштите 
поставља се шеф месне канце-
ларије у Визићу Милојка Мит-
ровић, а за заменика поверени-
ка цивилне заштите поставља 
се председник Савета месне 
заједнице Ђорђо Мишковић,

17. у месној заједници „Младе-
ново“, за повереника цивил-
не заштите поставља се шеф 
месне канцеларије у Младе-
нову Светлана Хомјак, а за 
заменика повереника цивилне 
заштите поставља се секретар 
месне заједнице Миодраг Ваја-
гић.

члан 2.
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Постављени повереници цивилне 
заштите у месним заједницама „Брат-
ство“, „Дунав“, „Центар“ и „Стари Град“ 
и постављени заменик повереника у мес-
ној заједници „Визић“ су по функцији 
изабрани председници Савета месних 
заједница, те се сваким новим избором 
председника Савета месних заједница 
они, по аутоматизму, постављају за по-
веренике цивилне заштите, односно за 
заменика повереника у месној заједници 
„Визић“.

Постављени повереници цивилне 
заштите у месним заједницама „Челаре-
во“, „Деспотово“, „Гајдобра“, „Нова Гај-
добра“, „Силбаш“, „Параге“, „Пивнице“, 
„Обровац“, „Товаришево“, „Карађорђе-
во“, „Нештин“, „Визић“ и „Младеново“ 
су по функцији шефови месних канце-
ларија, те се сваким новим именовањем 
шефова месних канцеларија они, по ау-
томатизму, постављају за поверенике ци-
вилне заштите у тим месним заједница-
ма.

Постављени заменици поверени-
ка цивилне заштите у месним заједница-
ма, изузев постављеног заменика пове-
реника у месној заједници „Визић“, су по 
функцији секретари месних заједница, 
те се сваким новим именовањем секре-
тара месних заједница они, по аутома-
тизму, именују за заменике повереника 
цивилне заштите.

члан 3.

Начелник општинског Штаба за 
ванредне ситуације општине Бачка Па-
ланка координира рад општинског Шта-
ба за ванредне ситуације општине Бачка 
Паланка и рад повереника и заменика 
повереника цивилне заштите на терито-
рији општине Бачка Паланка.

члан 4.

Овај закључак ступа на снагу да-
ном доношења и објављује се у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Општински Штаб за ванредне ситуације
Број: I-217-2/2012-22-1
12. децембра 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Командант Општинског Штаба 
за ванредне ситуације

Општине Бачка Паланка 
Бојан Радман
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