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На основу члана 46. Закона о  ло-
калним изборима ("Службени гласник 
Републике Србије" број 129/2007,  34/2010 
– Одлука УС и 54/2011),  Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој  7. се-
дници, одржаној дана 18. децембра 2012. 
године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  утврђивању  престанка мандата 

одборника  Скупштине
 општине Бачка Паланка 

I 

Утврђује се престанак мандата 
одборника Скупштине општине Бачка 
Паланка, БОДОР ВЛАДИМИР из Ба-
чке Паланке, са Изборне листе "САВЕЗ 
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА -ИШТВАН 
ПАСТОР- ВЛАДИМИР БОДОР“", пре 
истека времена на које је изабран, због 
подношења  усмене оставке на мандат 
одборника, дана 18. децембра  2012. го-
дине, на   7. седници Скупштине општи-
не Бачка Паланка. 

II

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
Правни основ за доношење ре-

шења је члан 46. Закона о  локалним из-

борима ("Службени гласник Републике 
Србије" број 129/2007, 34/2010-Одлука 
УС и 54/2011), којим је регулисано да 
одборнику престаје мандат пре истека 
времена на које је изабран подношењем 
оставке.

Такође чланом 46. Закона о ло-
калним изборима је регулисано да о ос-
тавци коју је одборник поднео усмено на 
седници, скупштина одлучује без одла-
гања  на истој седници и утврђује  да је 
одборнику престао мандат,  те је из на-
ведених разлога потребно да Скупшти-
на донесе решење о престанку мандата 
за одборника Бодор Владимира, који је 
дана 18. децембра 2012. године, на 7. се-
дници Скупштине општине  Бачка Па-
ланка, поднео усмену оставку на мандат 
одборника у Скупштини општине Бачка 
Паланка.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења може се поднети 
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- 192/2012
18. децембар  2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

SLU@BENI LIST
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На основу члана 48. и 56. Зако-
на о локалним изборима ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07, 
34/2010-Одлука УС и 54/2011), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој  7. 
седници, одржаној дана 18. децембра  
2012. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  потврђивању мандата одборника  

Скупштине  општине 
Бачка Паланка 

I

Потврђује се мандат одборника 
Скупштине општине Бачка Паланка са 
Изборне листе  "САВЕЗ ВОЈВОЂАН-
СКИХ МАЂАРА -ИШТВАН ПАСТОР- 
ВЛАДИМИР БОДОР“",  и то 

ХЕЛЕНИ МАУРЕР, рођеној 12. 
јула 1961. год, инокоресподенту  из Бачке 
Паланке, ул. Васе Стајића  бр. 15

Мандат одборника почиње да тече 
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 локал-

ним изборима ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 129/2007, 34/2010 
–Одлука УС и 54/2011), је прописано 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 мандата новог 
одборника одлучује Скупштина општи-
не  на  седници, а мандат новог одбор-
ника траје до истека мандата одборника 
коме је престао мандат.

Како  је   Бодор Влаимиру са Из-
борне листе листе  "САВЕЗ ВОЈВОЂАН-
СКИХ МАЂАРА -ИШТВАН ПАСТОР- 
ВЛАДИМИР БОДОР“",  због подноше-
ња оставке, престао мандат одборника 
у Скупштини општине Бачка Паланка 
пре истека времена на које је изабран,  
Општинска изборна комисија Бачка Па-
ланка доделила је мандат и издала  уве-
рење о избору за одборника Хелени Ма-
урер,  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- 193/2012
18. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 87. став 1. Закона 
о заштити животне средине (’’Службени 
гласник Републике Србије’’ број 135/2004, 
36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. 
закон и 43/2011- Одлука УС), члана 38. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Палан-
ка (’’Службени лист Општине Бачка Па-
ланка’’ број 17/2008 и 2/2010),  члана 2. 
и 3. Уредбе о критеријумима за утврђи-
вање накнаде за заштиту и унапређи-
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вање животне средине и највишег ни-
воа износа накнаде (’’Службени гласник 
РС’’ број 111/2009) и члана 2. Уредбе о 
одређивању активности чије обављање 
утиче на животну средину (’’Службени 
гласник Републике Србије“ број 109/2009 
и 8/2010), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 7. седници, одржаној 18. 
децембра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
о накнади за заштиту и 

унапређивање животне средине на 
територији Општине 

Бачка Паланка

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се обавеза 
плаћања накнаде за заштиту и унапређи-
вање животне средине (у даљем тексту: 
накнада) на територији Општине Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Општина) 
ради стварања материјалних услова за 
остваривање права и дужности Општи-
не у области заштите животне средине.

Члан 2.

Обавезу плаћања накнаде из чла-
на 1. ове Одлуке по основу коришћења 
непокретности  имају:

1. власници, односно закупци по-
словних просторија у висини 
од 2,50 дин/m 2 за коришћење 
пословног простора на месеч-
ном нивоу,

2. власници, односно закупци 
који користе земљиште за оба-
вљање редовне делатности 
привредних субјеката у виси-
ни од 0,50 дин/m 2 за земљиште 
на месечном нивоу,

3. привредни субјекти по основу 
обављања одређених актив-

ности које утичу на живот-
ну средину у висини од 0,1% 
оствареног прихода на го-
дишњем нивоу,

Накнада из става 1. овог члана 
плаћа се на основу посебног решења које 
доноси орган задужен за наплату извор-
них прихода Општине Бачка Паланка, на 
посебан рачун.

Земљиште из тачке 2. овог чла-
на је земљиште на којем није изграђен 
објекат или на којем постоји привремена 
грађевина, као и земљиште на којем се 
не налази непокретност из тачке 1. овог 
члана.

Земљиште из тачке 2. овог члана 
не обухвата пољопривредно земљиште, 
шуме и шумско земљиште. 

Остварени приход из тачке 3. овог 
члана јесте износ који правно лице, од-
носно предузетник оствари од продаје 
сировина, полупроизвода и производа у 
земљи и иностранству.

Списак активности из члана 2. 
став 1. тачка 3. је одштампан уз ову Од-
луку и чини њен саставни део.

Ако је једно лице обвезник 
плаћања накнаде по више основа, нај-
виши износ накнаде коју тај обвезник 
плаћа не може бити већи од 0,4 % оства-
реног прихода на годишњем нивоу.

Члан 3.

Средства прикупљена у складу 
са одредбама ове Oдлуке су наменска и 
користиће се преко буџетског фонда за 
заштиту животне средине, а према Про-
граму коришћења средстава буџетског 
фонда (у даљем тексту: Програм).

Програм коришћења средстава 
буџетског фонда мора бити у складу са 
локалним стратешким документима из 
области заштите животне средине.
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Члан 4.

Програм из члана 3. ове Oдлуке 
доноси Општинско веће Општине Бачка 
Паланка за сваку календарску годину, 
по добијеној сагласности ресорног 
министарства.

Програм обухвата: 
•	 превентивне и санационе 

програме и пројекте,
•	 програме и пројекте праћења 

животне средине,
•	 програме заштите и развоја 

заштићених природних добара на 
територији Општине,

•	 образовне активности,
•	 информисање о стању и квалитету 

животне средине.

Члан 5.

Реализацију Програма и надзор 
над извршавањем уговорених обавеза и 
реализацијом појединачних програма и 
пројеката спроводи Општинска управа 
Општине Бачка Паланка.

Члан 6.

Даном ступања на снагу ове Од-
луке престаје да важи Одлука о накнади 
за заштиту и унапређивање животне сре-
дине (''Службени лист Општине Бачка 
Паланка'' број 9/2007, 26/2008 и 5/2009).

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу Општине Бачка Паланка'', а при-
мењиваће се од 01. јануара 2013. године.

П Р И Л О Г

Списак активности из тачке 3. 
члана 2. ове Одлуке:

I. Пројекти за које је обавезна 
процена утицаја на животну средину

1. Постројења

1) за прераду у црној металургији

 - топле ваљаонице са капаците-
том изнад 20 t/h сировог чели-
ка

 - ковачнице са аутоматским че-
кићима чија енергија прелази 
50 kЈ по једном чекићу, код 
којих употребљена топлотна 
снага прелази 20 MW

 - постројења за наношење ме-
талних заштитних слојева на 
металне површине помоћу то-
пљених купки, са улазом који 
прелази 2 t/h сировог материја-
ла

2) ливница црне металургије са 
производним капацитетом преко 20 t на 
дан

3) постројења

 - за производњу обојених сиро-
вих метала из руде, концентра-
та или секундарних сировина 
путем металуршких и/или хе-
мијских процеса и/или елек-
тролитичких процеса

 - за топљење укључујући и из-
раду легура од обојених ме-
тала, као и израду корисних 
нуспроизвода (рафинација, 
ливење, итд.), са капацитетом 
топљења од преко 4 t дневно 
за олово и кадмијум или 20 t 
дневно за све остале метале

4) за површинску обраду метала 
и пластичних материјала коришћењем 
електролитичких или хемијских проце-
са, где запремина када за третман прела-
зи 30 m3

2. Комбинована хемијска по-
стројења, тј. постројења за индустријску 
производњу супстанци код којих се при-
мењују поступци хемијске промене и у 
којима се поједини погони налазе један 
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поред другог и функционално су повеза-
ни, а намењени су за производњу

 - основних (базних) органских 
хемикалија

 - основних (базних) неорган-
ских хемикалија

 - вештачких ђубрива на бази 
фосфора, азота или калијума 
(проста или сложена ђубрива)

 - основних (базних) производа 
за заштиту биља, као и биоци-
да

 - основних (базних) фармаце-
утских производа уз приме-
ну хемијских или биолошких 
поступака

 - и/или прераду и/или обраду 
експлозива

3. Експлоатација подземних вода 
или обогаћивање подземних вода код 
којих је годишња запремина експлоати-
сане или обогаћене воде једнака количи-
ни од 10 милиона m3 или више

4. Објекти за интензиван узгој жи-
вине или свиња са капацитетом преко

 - 85.000 места за производњу 
бројлера

 - 40.000 места за живину у уз-
гоју и експлоатацији

 - 2.000 места за производњу 
свиња (преко 30 kg тежине)

 - 750 места за крмаче

5. Индустријска постројења за 
производњу

 - целулозе из дрвне масе, сламе 
или сличних влакнастих мате-
ријала

 - папира и картона са производ-
ним капацитетом који прелази 
20 t/дан

6. Индустрија минерала

1) постројења за топљење мине-
ралних материја, укључујући произ-
водњу минералних влакана, са капаци-
тетом топљења који прелази 20 t дневно

2) постројења за производњу кера-
мичких производа печењем, а нарочито 
црепа, цигле, ватросталне опеке, плочи-
ца, керамичког посуђа или порцелана, са 
производним капацитетом који прелази 
75 t дневно, и/или са капацитетом пећи 
који прелази 4 m3, са густином пуњења 
по пећи која прелази 300 kg/m3

7. Постројења за прераду хране

1) кланице са производним капа-
цитетом већим од 50 t меса на дан

2) обрада и прерада одређена за 
производњу прехрамбених производа из:

 - сировина животињског порек-
ла (изузев млека) са произво-
дним капацитетом финалних 
производа већим од 75 t на дан

 - биљних сировина са произ-
водним капацитетом финал-
них производа већим од 300 t 
на дан (просечна тромесечна 
вредност)

3) обрада и прерада млека, код 
којих је количина примљеног млека већа 
од 200 t на дан (просечна годишња вред-
ност)

8. Остале активности

1) индустријски погони за произ-
водњу:

 - пулпе из дрвета или других 
влакнастих материјала

 - папира и картона, са производ-
ним капацитетом који прелази 
20 t на дан

2) постројења за предтретман 
(операције као што су прање, бељење 
итд.) или бојење предива или текстила, 
чији производни капацитет прелази 10 t 
на дан



1496 страна - Број 40/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       24. децембар 2012. године

3) постројења за штављење коже, 
производног капацитета изнад 12 t фи-
налних производа на дан

4) постројења за површинску 
обраду материјала, предмета или произ-
вода коришћењем органских растварача, 
посебно за одећу, штампање, превла-
чење, одмашћивање, водоотпорност, 
бојење, чишћење или импрегнацију, са 
капацитетом изнад 150 kg/h или више од 
200 t годишње.

II. Пројекти за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину

1. Пољопривреда, аквакултура и 
шумарство

1) системи за наводњавање и од-
водњавање - мелиоративни системи

 - подручје на коме се простиру 
је веће од 20 ha

2) објекти за интензиван узгој и 
држање живине

 - капацитета од 30.000 до 85.000 
места за бројлере

 - капацитета од 10.000 до 40.000 
места за живину (укључујући 
и ловну перад)

3) објекти за интензиван узгој го-
веда

 - капацитета 200 места за говеда 
и више

4) објекти за интензиван узгој

 - свиња капацитета од 1.000 до 
2.000 места за свиње

 - крмача капацитета од 450 до 
750 места за крмаче

5) објекти за интензиван узгој жи-
вотиња са племенитим крзном

 - капацитета преко 1.000 места 
за животиње са племенитим 
крзном

6) интензиван узгој риба у базени-
ма и рибњацима

 - за салмониде годишње произ-
водње 10 t и више

 - за циприниде површине 5 ha и 
веће.

7) крчење шума ради прелажења 
на други тип коришћења земљишта

 - подручје на коме се простире 
је веће од 10 ha

2. Производња и прерада метала

1) постројења за производњу си-
ровог гвожђа или челика (примарно или 
секундарно топљење) укључујући кон-
тинуални поступак ливења

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

2) постројења за прераду у црној 
металургији

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

 - вруће ваљаонице

 - ковачнице са једним или више 
чекића или маљева

 - за наношење површинских 
заштитних металних слојева у 
растопљеном стању

3) ливнице црне металургије

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

4) постројења за топљење укљу-
чујући и израду легура од обојених мета-
ла, као и израду корисних нуспроизвода 
(рафинација, ливење, итд.)

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.
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5) постројења за површинску 
обраду метала и пластичних материјала 
коришћењем електролитичких или хе-
мијских поступака

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

6) постројења за производњу или 
склапање моторних возила и производњу 
мотора за моторна возила (аутомобили, 
аутобуси, теретна возила, пољопривред-
на, грађевинска и рударска механизација 
као и друга возила на моторни погон)

 - сви пројекти

7) постројења за производњу бате-
рија и акумулатора

 - сви пројекти

8) бродоградилишта (производња 
и/или поправка бродских трупова или 
мотора или делова брода)

 - дужине брода 20 m или више

9) производња и поправка ваз-
духоплова

- сви пројекти са изузетком радова на 
редовном одржавању ваздухоплова

10) производња шинских возила

 - сви пројекти

11) постројења за експлозивно де-
формисање метала

 - сви пројекти

12) постројења за припрему, обо-
гаћивање, печење и синтеровање метал-
них руда, као и искоришћавање јаловине

 - сви пројекти

3. Индустријска прерада минерала

1) постројења за суву дестилацију 
угља (плинаре, тињајуће пећи и др.)

 - сви пројекти

2) постројења за производњу це-
ментног клинкера, цемента и креча у ро-
тационим или другим пећима

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

3) постројења за производњу 
стакла и стаклених влакана, укључујући 
производњу стакла које се добија прера-
дом старог стакла

 - капацитета до 20 t на дан

4) постројења за топљење мине-
ралних материја, укључујући и произ-
водњу минералних влакана

 - капацитета до 20 t на дан

5) постројења за производњу ке-
рамичких производа печењем (плочице, 
санитарна галантерија, кућни прибор 
од керамике и порцелана и слично) као 
и производња грађевинског материјала 
печењем (цреп, цигла и слично)

 - капацитета од 40 t до 75 t на 
дан

6) постројења за производњу ас-
фалтних мешавина укључујући мобилна 
постројења

 - капацитета преко 50 t на сат

4. Хемијска индустрија

1) обрада полупроизвода и произ-
водња хемикалија

 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

2) самостална постројења за про-
изводњу, прераду, формирање и пако-
вање базних органских и неорганских 
хемикалија, вештачких ђубрива на бази 
фосфора, азота и калијума (проста и 
сложена хемијска ђубрива) производа за 
заштиту биља, као и биоцида, фармаце-
утских и козметичких производа, плас-
тичних маса, експлозива, боја и лакова, 
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детерџената и средстава за одржавање 
хигијене и чишћење и др.

- сви пројекти који нису наведени под I.

3) постројења за производњу ми-
нералних уља и мазива (дестилацијом, 
рафинацијом или на други начин)

 - сви пројекти

5. Прехрамбена индустрија

1) постројења за производњу, 
третман, прераду или обраду производа 
из

 - сировина животињског порек-
ла (осим млека) капацитета од 
10 t до 75 t на дан

 - сировина биљног порекла ка-
пацитета од 30 t до 300 t на дан

2) постројења за прераду, пако-
вање и конзервирање меса, поврћа и воћа

 - капацитета преко 10 t на дан

3) постројења за производњу хра-
не за животиње осим мешаона сточне 
хране за сопствене потребе

 - капацитета преко 5 t на дан

4) постројења за обраду, третман и 
прераду млека

 - капацитета од 5.000 литара до 
200.000 литара на дан

5) постројења за захватање и пре-
раду подземних вода, пуњење и пако-
вање

 - сви пројекти

6) постројења за производњу пива

 - капацитета преко 3.000.000 ли-
тара годишње

7) постројења за производњу сла-
да и квасца

 - капацитета преко 200 t го-
дишње

8) постројења за производњу слат-
киша или сирупа

 - капацитета преко 5.000 t го-
дишње

9) постројења за производњу

 - алкохолних пића капацитета 
преко 10.000 литара дневно

 - безалкохолних пића капаците-
та преко 20.000 литара дневно

 - сирћета капацитета преко 
10.000 литара дневно

10) постројења за клање животиња

 - капацитета од 3 t до 50 t на дан

11) постројења за прераду рибе

 - капацитета преко 1 t дневно

12) постројења за производњу ри-
бљег брашна или рибљег уља

 - сви пројекти

13) постројења за производњу и 
прераду скроба

 - капацитета преко 100 t дневно

14) постројења за производњу или 
рафинирање шећера коришћењем шећер-
не репе или сировог шећера

 - сви пројекти

15) млинови и сушаре

 - капацитета преко 200 t дневно

16) хладњаче (без погона за прера-
ду сировине)

 - капацитета преко 10 t расхлад-
ног флуида у систему

17) производња меласе

 - сви пројекти

6. Индустрија текстила, коже, дрвета 
и папира

1) постројења за производњу па-
пира и картона
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 - сви пројекти који нису наведе-
ни под I.

2) постројења за производњу про-
извода од целулозе (иверица, лесонит, 
медијапан и шперплоча)

 - сви пројекти

3) постројења за прераду, обраду и 
оплемењивање дрвета

 - сви пројекти

4) постројења за предтретман вла-
кана, тканина и папира (прање, бељење, 
мерцеризација, штампање, хемијски 
третман) или бојење влакана или ткани-
на

 - капацитета до 10 t на дан

5) постројења за штављење и 
обраду коже

 - капацитета до 12 t на дан

7. Гумарска индустрија

1) постројења за производњу и 
прераду гуме и каучука

 - сви пројекти

2) постројења за вулканизирање 
природног или синтетичког каучука уз 
коришћење сумпора или сумпорних је-
дињења

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-501-126/2012
18. децембар 2012
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р. 

256

На основу члана 7, 11, 15. и 18. 
Закона о финансирању локалне самоу-

праве ("Службени гласник Републике 
Србије", број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) 
и члана 38. тачка 13. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
7. седници, одржаној 18. децембра 2012. 
године, донела је    

ОДЛУКУ 
о локалним комуналним таксама

Члан 1. 

 Овом oдлуком уводе се локалне 
комуналне таксе за коришћење права, 
предмета и услуга на територији Oпшти-
не Бачка Паланка и утврђује висина, 
олакшице, рокови и начин плаћања ло-
калне комуналне таксе (у даљем тексту: 
таксе).

Члан 2.

Обвезник таксе је корисник права, 
предмета и услуга за чије је коришћење 
прописано плаћање таксе.

Члан 3.

Таксена обавеза из члана 1. ове oд-
луке настаје даном почетка коришћења 
права, предмета и услуга за чије је ко-
ришћење прописано плаћање таксе и 
траје док траје коришћење права или ус-
луге.

Члан 4.

Таксе се нe плаћају за коришћење 
права, предмета и услуга од стране др-
жавних органа и организација, органа и 
организација територијалне аутономије, 
јединице локалне самоуправе и месне 
заједнице.

Од обавезе плаћања таксе изузи-
мају се јавна предузећа и установе чији 
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је оснивач СО Бачка Паланка, основне 
и средње школе, културно-уметничка 
друштва, установе друштвене и социјал-
не заштите деце, омладине и старих и 
хуманитарне организације (Црвени крст, 
Савез слепих, Савез глувих, Савез дис-
трофичара и др.) и непрофитне органи-
зације.

Члан 5.

Таксени обвезник је дужан да пре 
коришћења права, предмета или услуга 
за чије је коришћење прописано плаћање 
локалне комуналне таксе, прибави ре-
шење надлежног органа, осим за обвез-
нике из члана 7. тачке 1, 3, 5. и 6. ове од-
луке.

Одобрење за коришћење права, 
предмета и услуга које се односе на Та-
рифне бројеве 2, 4, 7. и 8.  из Таксене та-
рифе издаје Општинска управа Општине 
Бачка Паланка, путем Одељења за при-
вреду ( у даљем тексту: Одељење за при-
вреду).

Члан 6.

Таксени обвезник је дужан да пре 
коришћења права, предмета или услуга, 
за чије је коришћење прописано плаћање 
таксе, изврши пријаву постојања осно-
ва за плаћање таксе Општинској упра-
ви Општине Бачка Паланка - Служби за 
утврђивање и наплату јавних прихода 
(у даљем тексту: Служба за наплату и 
утврђивање јавних прихода), или другом 
надлежном органу.

Таксени обвезник је дужан да 
пријави све промене у вези коришћења 
права, предмета и услуга настале у току 
године, а везане су са почетком и прес-
танком обављања делатности, привре-
меном одјавом, променом адресе, про-
меном облика организовања и слично, у 
року од 15 дана од наступања промене.

Уколико таксени обвезник не из-
врши пријаву промене предвиђене ста-
вом 2 овог члана, губи право на умањење 
обавезе утврђене решењем.

Ако таксени обвезник не поднесе 
пријаву за коришћење права, предмета 
или услуга, таксена обавеза утврдиће се 
на основу података којима располаже на-
длежни орган или инспекцијска служба. 

Члан 7.

Такса се уводи за:

1. истицање фирме на пословном 
простору;

2. коришћење рекламних паноа, 
укључујући и истицање и ис-
писивање фирме ван посло-
вног простора на објектима 
и просторима који припадају 
Општини Бачка Паланка (ко-
ловози, тротоари, зелене повр-
шине, бандере и сл.);

3. држање моторних друмских 
и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и ма-
шина;

4. коришћење простора на јав-
ним површинама или испред 
пословних просторија у по-
словне сврхе, осим ради про-
даје штампе, књига и других 
публикација, производа ста-
рих и уметничких заната и до-
маће радиности; 

5. држање средстава за игру („за-
бавне игре“),

6.  коришћење простора за пар-
кирање друмских моторних и 
прикључних возила на уређе-
ним и обележеним ме-стима;

7. коришћење слободних повр-
шина за кампове, постављање 
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шатора или друге објекте при-
временог коришћења; 

8. заузеће јавне површине грађе-
винским материјалом и за из-
вођење грађевинских радова.

Члан 8.

Локалне комуналне таксе су при-
ход буџета Општине Бачка Паланка. 

Члан 9.

Ако је основ за плаћање таксе 
настао до 30. јуна текуће године, плаћа се 
цео износ годишње таксе, а ако је настао 
након 30. јуна текуће године, плаћа се 
50% износа годишње таксе, а која се од-
носи на Тарифни број 4  тачка 7 и Тариф-
не бројеве 1, 2 и 5 из Таксене тарифе.     

Таксени обвезник је дужан да оба-
вести и приложи доказ о насталој проме-
ни Служби за утврђивање и наплату јав-
них прихода, у року од 15 дана од дана 
наступања промене, а у циљу оствари-
вања права на умањење плаћања таксе 
из става 1. овог члана.

Члан 10.

Таксени обвезник који је престао 
са обављањем делатности и извршио 
одјаву у Агенцији за привредне регистре 
до 30. јуна текуће године, плаћа умањену 
таксу за 75%, а којa се односи на Тарифни 
број 4  тачка 7 и Тарифне бројеве 1, 2 и 5 
из Таксене тарифе.     

Таксени обвезник је дужан да оба-
вести и приложи доказ о насталој проме-
ни Служби за утврђивање и наплату јав-
них прихода, у року од 15 дана од дана 
наступања промене, а у циљу оствари-
вања права на умањење плаћања таксе 
из става 1 овог члана.

Члан 11.

Таксени обвезници – предузет-
ници који су имали привремену одјаву 
радње у претходној години у трајању од 
годину дана непрекидно, таксу за текућу 
годину  плаћају умањену за 90%, а која 
се односи на Тарифни број 4  тачка 7 и 
Тарифне бројеве 1, 2 и 5 из Таксене та-
рифе.

Таксени обвезник - предузетник 
је дужан да обавести и приложи доказ 
о насталој промени Служби за утврђи-
вање и наплату јавних прихода, у року 
од 15 дана од дана наступања промене, а 
у циљу остваривања права на умањење 
плаћања таксе из става 1 овог члана.

Члан 12.

У погледу наплате таксе, камате, 
обнове поступка, жалбе на решење и за-
старелости, примењују се одредбе Зако-
на о пореском поступку и пореској адми-
нистрацији.

Жалба не одлаже извршење ре-
шења.

Члан 13.

Наплату локалне комуналне таксе 
врше:

 - Општинска управа Општине 
Бачка Паланка, путем Службе 
за утврђивање и наплату јав-
них прихода, у делу  који се од-
носи на Тарифни број 4 тачке 1, 
2, 3, 7 и 8 и Тарифне бројеве 1, 
2 под Б  и 5 из Таксене тарифе, 

 - Општинска управа Општи-
не Бачка Паланка, путем 
Одељења за привреду, у делу  
који се односи на Тарифни број 
4 тачке 4, 5, 6, 9 и 10 и Тарифне 
бројеве  2 под А, 7 и 8 из Таксе-
не тарифе,
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 - ОУП - Полицијска станица 
Бачка Паланка, у делу који се 
односи на Тарифни број 3 из 
Таксене тарифе,

 - Месне заједнице у насељеним 
местима, у делу који се одно-
си на Тарифне бројеве 4 и 8 из 
Таксене тарифе.

Члан 14.

Надзор над спровођењем ове од-
луке врши Општинска управа Општине 
Бачка Паланка, путем Службе за утврђи-
вање и наплату јавних прихода.

Послове инспекцијског надзора 
над применом ове одлуке врши Одељење 
за привреду, путем комуналне инспекци-
је.

Члан 15.

Таксени обвезник који у прописа-
ном року не пријави постојање основа за 
плаћање таксе или не плати таксу, као и 
обвезник који пре добијања решења на-
длежног органа почне са коришћењем 
права, предмета или услуга, за чије ко-
ришћење је прописано плаћање таксе, 
казниће се за прекршај, и то:

 - правно лице новчаном каз-
ном у износу од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара,

 - одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном у изно-
су од 2.500,00 до 25.000,00 ди-
нара,

 - предузетник новчаном каз-
ном у износу од 5.000,00 до 
250.000,00 динара,

 - физичко лице новчаном каз-
ном у износу од 2.500,00 до 
25.000,00 динара,

Члан 16.

Саставни део ове одлуке је Так-
сена тарифа утврђена за поједина права, 
предмете и услуге.

Члан 17.

Даном ступања на снагу ове одлу-
ке престаје да важи Одлука о локалним 
комуналним таксама („Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 26/2009, 
3/2010 и 15/2010).

Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-434-27/2012
18. децембар 2012.
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
 Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 

ТАКСЕНА ТАРИФА

Таксеном тарифом се утврђују 
локалне комуналне таксе у различитој 
висини зависно од врсте делатности, по-
вршине и техничко-употребних каракте-
ристика објеката, по зонама у којима се 
налазе објекти, предмети или врше услу-
ге за које се плаћају таксе.

Утврђују се следеће зоне на тери-
торији Општине Бачка Паланка и то: 

Екстра зона: Обухвата следеће 
улице: Краља Петра I (од Трга братства 
јединства до Шафарикове), Блок „Парти-
зан“, Академика Милана Курепе и Ђуре 
Јакшића, рачунајући обе стране улицa. 
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Зона А: Обухвата део града Бачка Паланка оивичен улицама Цара Лазара (од 
Шумске до Шафарикове), Шафарикову (од Цара Лазара до Југословенске армије),  Југо-
словенске армије (од Шафарикове до Трга братства и јединства) и  Трг братства и једин-
ства (од Југословенске армије до Цара Лазара), рачунајући обе стране улица. 

Зона Б: Обухвата део града између зоне А и граница које чине следеће улице: Југ 
Богданова (од Трга ослобођења до Бранка Бајића), Бранка Бајића (од Бранка Радичевића 
до Цара Лазара), Бранка Радичевића (од Бранка Бајића до Светозара Милетића), Светоза-
ра Милетића (од Бранка Радичевића до Иве Лоле Рибара), Иве Лоле Рибара (од Светозара 
Милетића до Браће Рибникар) и Трг ослобођења (од Браће Рибникар до Југ Богдана), 
рачунајући обе стране улица. 

Зона В: Обухвата остале улице у граду Бачка Паланка које нису обухваћене зоном 
А и зоном Б. 

Зона Г: Обухвата подручје осталих насељених места Оштине Бачка Паланка. 

Тарифни број 1.

За истицање фирме на пословном простору, плаћа се такса у годишњем изно-
су  и то:

а) ПРАВНА ЛИЦА: 

1. мала правна лица      10.000,00 динара,

2. средња правна лица      35.000,00 динара,

3. велика правна лица   100.000,00 динара.

4. Пословне јединице: 

• погони и фабрике      10.000,00 динара,

• мегамаркети и супермаркети     30.500,00 динара,

• самоуслуге        8.000,00 динара,

• продавнице         6.500,00 динара,

• стоваришта и магацини      10.000,00 динара,

• хотели и мотели        20.500,00 динара,

• ресторани         10.000,00 динара,

• кафане и бифеи         5.000,00 динара,

• откупне станице         8.000,00 динара,

• трафике          3.500,00 динара,

• бензинске пумпе        30.500,00 динара,

• остали          8.000,00 динара.

5. Представништва и агенције 

     - представништва        30.500,00 динара,
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     - агенције                 13.500,00 динара,

6. Банке - филијале и пословне јединице    100.000,00 динара,

     -експозитуре        50.000,00 динара,

7. Осигуравајуће организације

 - филијале и пословне јединиц       100.000,00 динара,

 - експозитуре        50.000,00 динара.

8. Здравствене установе

     - поликлинике         30.500,00 динара,

     - лекарске и ветеринарске ординације 

       (гинеколошке, офтамолошке, стоматолошке и 

      друге специјалистичке ординације)    20.500,00 динара.

9. Остали (представништва лутријске организације, 

     кладионице, салони са  апаратима за  игре 

     на срећу и забаву и сл.) -      25.000,00 динара.

б) ПРЕДУЗЕТНИЦИ:

1. Угоститељска, трговинска и превозничка делатност, такси службе,  
пржионице кафе, мењачнице, комисиони, бирои, агенције  
(књиговодствене, маркетиншке, туристичке,  
за посредовање, за геодетске послове и др.)   6.900,00 динара,

2. Адвокатска, стоматолошка, лекарска, апотекарска и  
ветеринарска делатност      12.000,00 динара,

3. Остале делатности (СЗР, СПД и сл.)    3.450,00 динара.

в) ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ који обављау делатност банкарства, 
осигурања имовине и лица, трговине нафтом и дериватима нафте, трговине на велико 
дуванским производима, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривре-
де, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека, комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају 
у складу са разврставањем у тачкама а) и б) Тарифног броја 1.

г) ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА који не обављају делатност из 
тачке в), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара од 01. октобра 2012. године не 
плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.

Напомена:

1. Таксу по овом тарифном броју утврђује, наплаћује и контролише Службе за 
утврђивање и наплату јавних прихода по поднетој пријави од стране таксе-
ног обвезника. Рок за подношење пријаве је 31. март године за коју се обавеза 
утврђује. Решење се издаје на период од годину дана, а такса се плаћа квартал-
но.
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2. Под фирмом, у смислу ове од-
луке, сматра се сваки истакну-
ти назив или име које упућује 
на то да правно или физичко 
лице обавља делатност, неза-
висно од тога да ли се назив 
налази са уличне стране, у 
ходнику, у дворишту, на сте-
пеништу, на улазним вратима 
или на ма ком другом месту 
зграде или монтажног објекта, 
рекламе путем аудио и видео 
записа и др., где се налази по-
словни простор у коме се оба-
вља делатност ( занимање ).

3. Ако се на једном пословном 
објекту налази више истакну-
тих фирми истог обвезника, 
такса се плаћа само за једну 
фирму.

4. Приликом пријаве комуналне 
таксе таксени обвезник са се-
диштем на територији Општи-
не Бачка Паланка је дужан 
да у пријави наведе податке о 
пословном објекту (седиште 
фирме), као и о свим издвоје-
ним пословним просторијама 
у којима обавља далатност на 
територији Општине Бачка 
Паланка. Комунална такса се 
плаћа за фирму истакнуту на 
пословном објекту (седиште 
фирме) и за сваку фирму ис-
такнуту ван пословног објекта 
(седиште фирме) према облику 
организовања сваке издвојене 
пословне просторије.

5. Приликом пријаве комунал-
не таксе таксени обвезник 
са седиштем ван територије 
Општине Бачка Паланка, који 
обавља делатност у послов-
ним просторијама на терито-
рији Општине Бачка Паланка 
је дужан да у пријави наведе 

податке о пословном објекту 
(седишту фирме), као и о свим 
издвојеним пословним прос-
торијама у којима обавља да-
латност на територији Општи-
не Бачка Паланка. За сваку 
фирму истакнуту на терито-
рији Општине Бачка Паланка, 
плаћа комуналну таксу према 
облику организовања сваке из-
двојене пословне просторије.

6. Уколико таксени обвезник 
не обавља делатност и није 
остварио промет преко рачу-
на својих пословних банака у 
претходној години и нема ис-
такнуту фирму, ослобађа се 
плаћања комуналне таксе за 
текућу годину, а на основу тра-
жене документације од стране 
Службе за утврђивање и нап-
лату јавних прихода.

7. Таксени обвезник који је покре-
нуо поступак стечаја или лик-
видације ослобађа се плаћања 
комуналне таксе од дана сту-
пања у стечај или ликвидацију 
и о томе је дужан да обавести 
Службу за утврђивање и нап-
лату јавних прихода.

8. Општем удружењу преду-
зетника Бачка Паланка за раз-
вој ове делатности усмериће се 
20% од остварене наплате ко-
муналне таксе од предузетни-
ка.

Тарифни број 2.

 За коришћење рекламних паноа, 
укључујући и истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора на 
објектима и просторима који припадају 
Општини Бачка Паланка (коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере и 
сл.), плаћа се такса и то:
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А) За коришћење рекламних 
паноа по сваком започетом м2 рекламне 
површине, у дневном износу и то:

 - у екстра зони ............... 40,00 динара,

 - у зони А ......................... 30,00 динара,

 - у зони Б ......................... 20,00 динара,

 - у зони В ......................... 15,00 динара,

 - у зони Г ......................... 12,00 динара.

Б) За истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора у виду 
рекламних ознака и других ознака који-
ма се означава обављање одређене делат-
ности на јавним површинама и објектима 
(коловози, тротоари, бандере, зелене по-
вршине и сл.), плаћа се такса у годишњем 
износу , по комаду и то:

 - у екстра и зони А   5.000,00 динара,

 - у зони Б                   4.000,00 динара,

 - у зони В                   3.000,00 динара,

 - у зони Г                   2.000,00 динара.

В) ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУ-
ЗЕТНИЦИ који обављају делатност 
банкарства, осигурања имовине и лица, 
трговине нафтом и дериватима нафте, 
трговине на велико дуванским произво-
дима, поштанских, мобилних и телефон-
ских услуга, електропривреде, казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека, комуналну таксу 
за коришћење рекламних паноа, укљу-
чујући и истицање и исписивање фирме 
ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају Општини Ба-
чка Паланка, плаћају у складу са разврс-
тавањем у тачкама А) и Б) Тарифног броја 
2, с тим да такса на годишњем нивоу не 
може бити већа од 20% износа утврђених 
у Тарифном броју 1, зависно од тога да ли 
су разврстани у велика, средња и мала 
правна лица и предузетнике и зависно од 
делатности које обављају.

Г) ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА 
ПРАВНА ЛИЦА који не обављају де-
латност из тачке В), а имају годишњи 
приход до 50.000.000,00 динара, од 01. 
октобра 2012. године не плаћају локалну 
комуналну таксу за коришћење реклам-
них паноа, укључујући и истицање и ис-
писивање фирме ван пословног простора 
на објектима и просторима који припа-
дају Општини Бачка Паланка.

 Напомена:

1. Одобрење за коришћење ре-
кламних паноа укључујући и 
истицање и исписивање фир-
ме ван пословног простора на 
објектима и просторима који       
припадају Општини Бачка Па-
ланка на јавним  површинама, 
издаје Одељење за привреду.

2.  Таксу за коришћење реклам-
них паноа утврђује и наплаћује 
Одељење за привреду, сраз-
мерно времену на које је из-
дато одобрење за коришћење 
рекламног паноа и дужно је да 
води евиденцију таксених об-
везника о задужењу и наплати.

3. Приликом подношења захтева 
за коришћење рекламних па-
ноа, најкраћи временски пери-
од за који се тражи заузеће је 
15 дана.

Уколико је тражени период закупа 
минимално 30 дана, одобрава се попуст 
у висини од 20%.

4. Уколико је тражени период за-
купа од 6-12 месеци, одобрава 
се попуст у висини од 50%.

5. Општина Бачка Паланка може 
на основу јавног огласа при-
купљањем писаних понуда вр-
шити изнајмљивање реклам-
них паноа (билборда) на пери-
од од годину дана.                
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6. По одобрењу Председника Општине Бачка Паланка, у изузетним случајевима, 
као што су: промоција Општине Бачка Паланка, рекламирање и најава кул-
турних, спортских и других манифестација, а које су од посебног значаја за 
Општину, рекламни панои се издају без накнаде, са ограниченим временом 
коришћења.

7. Таксу за истицање и исписивање фирме ван пословног простора у виду ре-
кламних ознака и других ознака којима се означава обављање одређене делат-
ности   на  јавним површинама и објектима по овом тарифном броју утврђује 
и наплаћује Служба за утврђивање и наплату јавних прихода, која је дужна да 
води евиденцију таксених обвезника о задужењу и наплати.

Решење се издаје на период од годину дана, а такса се плаћа квартално.

Тарифни број 3.

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних во-
зила и машина, плаћа се такса приликом регистрације возила у годишњем износу и то: 

Ред. бр. Врста возила Такса – 
динара 

1. 2. 3.
за теретна возила:
- за камионе до 2 t носивости 1.000,00 

 - за камионе од 2 t до 5 t носивости 1.500,00 
- за камионе од 5 t до 12 t  носивости  2.500,00
- за камионе преко 12 t  носивости 4.000,00 

2. за теретне и радне приколице 
(за путничке аутомобиле) 400,00

3. за путничка возила:
- до 1.150 cm3 400,00 
- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 800,00 

 - преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.200,00    
- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 1.600,00    
- преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3  2.400,00    
- преко 3.000 cm3 4.000,00    

4. за мотоцикле:
- до 125 cm3 300,00 
- преко 125 cm3 до 250 cm3 400,00 
- преко 250 cm3 до 500 cm3 700,00    
- преко 500 cm3 до 1.200 cm3 1.000,00    
- преко 1.200 cm3 1.400,00    

5. за аутобусе и комби бусеве по 
регистрованом седишту 40,00

6.
за прикључна возила: теретне приколице, 
полуприколице и специјалне теретне 
приколице за превоз одређених врста терета:
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- 1 t носивости 400,00
 - од 1 t до 5 t носивости 700,00 

- од 5 t до 10 t  носивости 950,00
- од 10 t до 12 t  носивости 1.300,00   
- носивости преко 12 t 2.000,00 

7. за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 kw 1.500,00 
- чија је снага мотора oд 66 – 96 kw 2.000,00 
- чија је снага мотора oд 96 – 132 kw 2.500,00 
- чија је снага мотора oд 132 – 177 kw 3.000,00 

 - чија је снага мотора preko 177 kw 4.000,00

8.

за радна возила, специјалнa адаптирана 
возила за превоз реквизита за 
путујуће забаве, радње и атестирана 
специјална возила за превоз пчела 

1.000,00.

Напомена:
Наплату таксе из овог тарифног броја, врши Полицијска управа Бачка Паланка 

приликом регистрације возила.

Тарифни број 4.

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија 
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности, плаћа се такса по целом или започетом 
квадратном метру заузетог простора према подручју на коме се јавна површина налази.

1. За киоске и друге монтажне објекте, плаћа се такса  у месечном износу по за-
узетом m2 и то:

 - у екстра зони        500,00 динара,

 - у зони А        400,00 динара, 

 - у зони Б        300,00 динара,

 - у зони В        200,00 динара,

 - у зони Г        150,00 динара.

2. За коришћење летњих башти, од стране угоститељских објеката, посластичар-
ница и др., плаћа се такса  у месечном износу по заузетом m2  и то: 

 - у  екстра зони       200,00 динара,

 - у зони А        150,00 динара, 

 - у зони Б        120,00 динара,

 - у зони В и Г        100,00 динара,
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За коришћење летњих башта чије су димензије шире од пословног објекта односно 
локала, плаћа се редован износ таксе из става 1. ове тачке, као и увећани износ таксе од 
50% за коришћење проширеног дела баште. 

За коришћење затворених летњих башта, плаћа се такса увећана за 50% од наве-
деног износа из става 1. ове тачке. 

3. За постављање уређаја за сладолед, расхладних витрина, полица за воће, поли-
ца за излагање робе различитих артикала, апарата за кокице и друге печењарс-
ке производе и сл., плаћа се такса, у месечном износу по уређају и то: 

 - у екстра зони       1.200,00 динара,

 - у зони А      1.000,00 динара,

 - у зони Б       500,00 динара,

 - у зони В и Г       200,00 динара.

4. За постављање  пултова за продају украсних предмета, излагање и продају ка-
сета, ЦД-а и сл.,  плаћа се такса по заузетом m2, у дневном износу и то :

 - у екстра зони       200,00 динара,

 - у зони А       100,00 динара,

 - у зони Б       60,00 динара,   

 - у зони В и Г      30,00 динара.

5. За коришћење јавне површине за постављање забавних паркова, циркуса, ва-
шара, свадби и других објекта за извођење забавних програма, плаћа се такса 
по заузетом m2 у дневном износу од 100,00 динара.

6. За коришћење јавне површине за вршење угоститељских услуга ван пословних 
просторија у време државних, верских и других празника и приликом одржа-
вања других манифестација, плаћа се такса по заузетом m2 у дневном износу 
од 100,00 динара.

7. За коришћење избетониране или уређене површине намењене паркирању во-
зила испред пословних просторија, осим јавних паркиралишта, плаћа се такса 
по заузетом m2 у годишњем износу од: 

 - у зони А       250,00 динара,

 - у зони Б       150,00 динара,

 - у зони В и Г        80,00 динара.

8. За коришћење градског грађевинског земљишта ради постављање гаража и 
других привремених објеката, плаћа се такса по m2 заузете површине месечно 
и то: 

 - у екстра и зони А      15,00 динара,

 - у зони Б        12,00 динара,

 - у зони В        10,00 динара,

 - у зони Г          8,00 динара.
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9. За коришћење јавних површина приликом промоција и других маркетиншких 
активности, плаћа се такса у дневном износу по m2 заузете површине и то:

 - у екстра зони и зони А       400,00 динара,

 - у зони Б        200,00 динара,

 - у зони В и Г        100,00 динара.

10.  За коришћење јавне површине за излагање и продају робе на мало, цвећа, као 
и сезонског воћа и поврћа, плаћа се такса у дневном износу по m2 заузете по-
вршине и то:

 - у зони А        80,00 динара,

 - у зони Б         50,00 динара,

 - у зони В и Г        20,00 динара.

Напомена: 

1. Одобрење за коришћење простора на јавним површинама издаје Одељење за 
привреду.

2. Таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Службе за утврђивање 
и наплату јавних прихода, по издатом одобрењу Одељења за привреду, сраз-
мерно времену на које је издато одобрење за коришћење простора на јавним 
површинама. Ако се решење издаје на период од годину дана такса се плаћа 
квартално или месечно. 

3. За заузеће површине у Бачкој Паланци у улици Доситејевој, од улице Миле-
тићеве до  улице Гундулићеве, за време црквених празника плаћа се такса по  
m2 заузете површине у висини од 100,00 динара. Ову таксу наплаћује и приход 
је Српске православне црквене Oпштине Бачка Паланка. 

4. Наплату таксе по овом тарифном броју врши у насељеним местима Месна 
заједница. 

Тарифни број 5.

За држање средстава за игру ("забавне игре") плаћа се такса по једном апарату 
месечно и то: 

 - за флипере и пикадо       200,00 динара,

 - за билијар         300,00 динара,

 - за  видео игре и слично       200,00 динара.

Напомена:

1. Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно или физичко лице које има 
регистровану радњу и који је држалац средстава за игру.

2. Таксени обвезник је дужан да пријави држање апарата и средстава за игру 
Службу за утврђивање и наплату јавних прихода. Пријава садржи: име и пре-
зиме држаоца, адресу места држања апарата, врсту апарата и датум почетка 
коришћења апарата.
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3. Таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Служба за утврђивање и 
наплату јавних прихода. Решење се издаје на период од годину дана, а такса се 
плаћа месечно. 

4. Служба за утврђивање и наплату јавних прихода дужна је да води евиденцију 
таксених обвезника са подацима о задужењу и наплати. 

Тарифни број 6.

За паркирање моторних возила на посебним јавним паркиралиштима, плаћа се 
такса у висини од 10% од остварене наплате за паркирање.

Напомена:

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа предузеће, односно предузетник коме се 
повери ова наплата, сваког месеца у корист прописаног уплатног рачуна буџе-
та Општине Бачка Паланка.

Тарифни број 7.

За коришћење јавних површина за кампове, постављања шатора, камп- приколица 
или других објеката, плаћа се такса сразмерно времену коришћења за сваки m2  заузете 
површине, у дневном износу од 10,00 динара. 

Напомена:

1. Одобрење за коришћење јавних површина по овом тарифном броју издаје 
Одељења за привреду.

2. Таксу по овом тарифном броју наплаћује Одељење за привреду и утврђује се 
сразмерно времену на које је издато одобрење за коришћење површине која се 
заузима за кампове, постављање шатора и других објеката привременог карак-
тера.

3. Таксу по овом тарифном броју не плаћају корисници јавних површина прили-
ком организовања хуманитарних и спортских манифестација.

Тарифни број 8.

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 
радова, плаћа се такса по m2 заузете јавне површине у дневном износу и то:

 - у екстра и зони А       10,00 динара,

 - у зони Б          7,00 динара,

 - у зони В и Г         5,00 динара. 

Напомена: 

1. Одобрење за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и опремом 
при извођењу грађевинских радова, из овог тарифног броја издаје Одељење за 
привреду .
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2. Одељење за привреду  врши 
наплату и води евиденцију 
таксених обвезника у делу 
који се односи на заузеће јавне 
површине грађевинским мате-
ријалом и за извођење грађе-
винских радова са подацима о 
задужењу и наплати у Бачкој 
Паланци, а у насељеним мес-
тима Месна заједница.

3. Таксу по овом тарифном броју 
плаћа обвезник пре заузећа 
јавне површине, сразмерно 
времену коришћења. 
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На основу члана 220. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“ брoj 72/2009, 81/2009 
и 24/2011) и члана 38. тачка 14. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ брoj 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 7. седници, одр-
жаној дана 18. децембра 2012. године, до-
нела је 

О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке о 

критеријумима и мерилима  за 
утврђивање висине накнаде 
за коришћење грађевинског 

земљишта

Члан 1.

У Одлуци о критеријумима и ме-
рилима за утврђивање висине накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 1/2004, 9/2006, 21/2009 и 11/2011), 
члан 10.  мења се и гласи:

„У погледу наплате таксе, камате, 
обнове поступка, жалбе на решење и за-
старелости, примењују се одредбе Зако-
на о пореском поступку и пореској адми-
нистрацији.

Жалба не одлаже извршење ре-
шења.“

Члан 2.

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-109/2012
18. децембар  2012. године
БАЧКА  ПАЛАНКА  

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 6. став 1. тачка 
1. члана 8. и члана 60.  Закона о финан-
сирању локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Србије“ број 62/2006, 
47/2011 и 93/2012), члана 2. и 11. Закона 
о порезима на имовину („Службени гла-
сник Републике Србије“ брoj 26/2001, 
80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009 и 
101/2010), члана 38. тачка 13. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ брoj 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 7. седници, одр-
жаној дана 18. децембра 2012. године, до-
нела је

О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке о 

утврђивању висине стопе пореза на 
имовину
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Члан 1.

У Одлуци о утврђивању виси-
не стопе пореза на имовину („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
11/2011), иза члана 1. додаје се члан 1а 
који гласи:

"У погледу наплате таксе, камате, 
обнове поступка, жалбе на решење и за-
старелости, примењују се одредбе Зако-
на о пореском поступку и пореској адми-
нистрацији.

Жалба не одлаже извршење ре-
шења.“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-436-24/2012
18. децембар  2012. године
БАЧКА  ПАЛАНКА  

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 9. а у вези члана 
7. Закона о платама у државним органи-
ма и јавним службама (”Службени гла-
сник Републике Србије” број 34/2001, 
62/2006- др. закон, 63/2006- испр. др. 
закона, 116/2008- др. закони, 92/2011 и 
99/2011-др. закон), члана 2. и 5. Уредбе 
о коефицијентима за обрачун и испла-
ту плата именованих и постављених 
лица и запослених у држваним органима 
("Службени гласник Републике Србије" 
број 44/2008 и 2/2012) и члана 38. став 1. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-

ланка" број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 7. сед-
ници, одржаној 18. децембра 2012. годи-
не, донела је 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о 
платама изабраних, именованих 
и постављених лица у органима 
Општине и Општинском јавном 
правобранилаштву   Општине 

Бачка Паланка 

Члан 1. 

У Одлуци о платама изабраних, 
именованих и постављених лица у ор-
ганима Општине и Општинском јавном 
правобранилаштву  Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 24/2008, 2/2010 и 21/2012), 
у члану 2. у ставу један додаје се  алинеја 
седам, која гласи:

„ -  три помоћника председника 
Општине.“

Члан 2.

У члану 9. Одлуке, у ставу  један, 
иза алинеје четири, додаје се алинеја пет, 
кјоја гласи:

„ -  16,30 -  помоћници председни-
ка Општине.“

У члану 9. Одлуке, у ставу два, 
иза алинеје четири, додаје се алинеја пет, 
која гласи:

„ -  3,50 за помоћнике председника 
Општине.“

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-121-10/2012
Дана:18. децембра 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине
Мита Лачански с.р. 
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На основу члана 38. став 1. та-
чка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 7. сед-
ници, одржаној 18. децембра 2012. годи-
не, донела је 

О  Д  Л  У  К  У
о изменама Одлуке  о  накнадама

 и наградама за рад одборника 
Скупштине општине, заменика 

председника Скупштине општине, 
чланова Општинског већа 

и  чланова радних тела органа 
Општине

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама и награда-
ма за рад одборника Скупштине општи-
не, заменика председника Скупштине 
општине, чланова Општинског већа и  
чланова радних тела органа Општине 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 9/2010 и 21/2012) у члану  2. 
у ставу један речи „9.000,00 динара“, за-
мењују се рачима „15.000,00 динара“.

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-121-9/2012
18. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р. 
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На основу  члана 192. Закона о 
спорту („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 24/2011 и 99/2011) и члана 38. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Палан-
ка( „Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ бр. 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 7. сед-
ници, одржаној дана 18. децембра  2012. 
године, донела је

ОДЛУКУ
о приступању изменама и 

допунама Стратегије развоја 
спорта у Општини Бачка Паланка 

за период 2010-2014 године

Члан 1.

Приступа се изменама и допунама 
Стратегије развоја спорта у Општини Ба-
чка Паланка за период 2010-2014 године 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ бр. 12/2010) ради усклађивања са ва-
жећим одредбама Закона о спорту.

Члан 2.

Овом Одлуком обавезује се пред-
седник Општине Бачка Паланка да име-
нује чланове  Комисије за измену и до-
пуну Стратегије развоја спорта у Опш-
тини Бачка Паланка за период 2010-2014 
године ( у даљем тексту:Комисија), која 
ће бити састављена од представника 
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Спортског савеза општине Бачка Палан-
ка, представника локалне самоуправе и 
угледних стручњака из области спорта.

Члан 3.

Задатак Комисије је да изврши 
измене и допуне које се односе на крат-
корочне, периодичне и дугорочне спорт-
ско-развојне циљеве у периоду за које 
је донета Стратегија развоја спорта у 
Општини Бачка Паланка за период 2010-
2014 године,  као и носиоце реализације 
тих циљева, да утврди обавезе и задат-
ке органа локалне власти који се тичу 
уређивања ближих услова, критеријума, 
начина и поступка доделе средстава из 
буџета Општине Бачка Паланка , као и 
да утврди програме изградње, санације 
и одржавања спортских објеката који су 
од значаја за територију Општине Бачка 
Паланка.

Члан 4.

Комисија  ради у седницама који-
ма председава председник Комисије.

Стручне и административне по-
слове за потребе Комисије обављаће 
Служба за послове органа општине 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-66-9/2012
18. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 28. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса («Службени гласник 
Републике Србије» број 25/2000, 25/2002, 
107/2005,  108/2005-испр и 123/2007- др 
закон) и члана 38. Статута Општине Ба-
чка Паланка («Службени лист Општине 
Бачка Паланка» број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 7. седници, одржаној 18. децембра 
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку о 

изменама и допунама Статута  
ЈП «Дирекција за изградњу  

Општине Бачка Паланка» Бачка 
Паланка 

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута ЈП «Ди-
рекција за изградњу Општине Бачка Па-
ланка», коју је донео Управни одбор ЈП 
«Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка» на 4. седници,  одржаној дана 
30. новембра  2012. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-110-21/2012
18. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 33. став 1. та-
чка 5. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 10. Уред-
бе о саставу и начину рада Штабова за 
ванредне ситуације („Службени гласник 
Републике Србије“ број 98/2010) и чла-
на 38. Статута  Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
Општине Бачка Паланка на својој 7. сед-
ници, одржаној 18. децембра 2012. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни Решења о 

образовању општинског Штаба за 
ванредне ситуације и именовању 
чланова општинског Штаба за 

ванредне ситуације

Члан 1.

У Решењу о образовању општин-
ског Штаба за ванредне ситуације и име-
новању чланова општинског Штаба за 
ванредне ситуације ( „Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ бр. 21/2012)

 - у члану 5. тачка 15. мења се и 
гласи „ Војислав Иванчић, в.д. 
директора Центра за социјал-
ни рад Општине Бачка Палан-
ка“,

 - у члану 5. иза тачке 21. додаје 
се тачка 22. која гласи „Дражен 
Јарић, в.д. директора ЈКП „Ко-
муналпројект“ Бачка Палан-
ка“,

 - у члану 5. иза тачке 22. додаје 
се тачка 23. која гласи „Ђорђе 
Вујичић, директор ЈП „Дирек-
ција за изградњу Општине Ба-
чка Паланка“.

Члан 2.

Ово решење ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -82-13/2012
18. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

264

На основу члана 38.  Стату-
та Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 17/2008 и 2/2010), члана 2. Одлуке 
о одређивању надлежног органа за до-
ношење годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта и образовање Комисије 
за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта и Комисије за давање 
мишљења на годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 35/2012) и члана 8. 
и члана 10. став 2. Одлуке о давању у 
закуп пољопривредног земљишта у др-
жавној својина („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 15/2009, 13/2010 
и 35/2012), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 7. седници, одржаној  
дана 18. децембра 2012. године, донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за 

израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења 



24. децембар 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 40/2012 - страна 1517  

пољопривредног земљишта у 
државној својини и именовању 

њених чланова

I

Образује се Комисија за израду 
Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
у државној својини (у даљем тексту: Ко-
мисија).

II

Комисију чине председник, заме-
ник председника и три члана.

У Комисију се именују: 

1. МИЛЕНА ЂОРДАН, дипл. 
инж. геологије , за председни-
ка

2. ЈОВИЦА КАУРИН, дипл. 
инж. пољопривреде, зам. пред-
седника

3. ТИМОСЛАВА ВЛАОВИЋ, 
дипл. инж. пољопривреде, за 
члана

4. МИЛОШ РУЖИЋ, дипл. еко-
номиста, за члана

5. ЛАЗАР ПЛАВШИЋ, дипл 
инж. пољопривреде,  за члана

III

 Задатак Комисије је да израђује 
предлог Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта, којим ће утврдити врсту и 
обим радова које треба извршити, дина-
мику извођења радова и улагања сред-
става, а посебно утврдити податке који 
се односе на пољопривредно земљиште у 
државној својини и прибавити мишљење 
Комисије за давање мишљења на Го-
дишњи програм заштите, уређења и ко-

ришћења пољопривредног земљишта у 
Општини Бачка Паланка.

IV

 Стручне и административне по-
слове за потребе Комисије за израду Го-
дишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
у државној својини обављаће Општинска 
управа Општине Бачка Паланка. 

V

Након доношења овог решења 
председник Општине ће ставити ван сна-
ге решење  којим  је образована Комисија 
за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини и решења 
којима су именовани њени чланови у 
предходном сазиву.

VI

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-320-35/2012
18. децембар  2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, 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), и члана 8. и члана 10. 
став 2. Одлуке о давању у закуп пољопри-
вредног земљишта у државној својина 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
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ланка“, број 15/2009, 13/2010 и 35/2012), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 7. седници, одржаној  дана 18. де-
цембра  2012. године, донела је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за 

спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини и именовању 

њених чланова

I

Образује се Комисија за спро-
вођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини (у даљем тексту: Комисија).

II

Комисију чине председник, заме-
ник председника и три члана.

У Комисију се именују: 

1. МИЛЕ КОЛАР, дипл. правник, 
за председника

2. МАЦА ПАВКОВ ЦРЊАН-
СКИ, дипл. инж. пољопр.,  зам. 
председника

3. СТЕВАН ПИЛИПОВИЋ, 
дипл. инж. пољопривреде, за 
члана

4. МИХАЈЛО ТУШЕВЉАКО-
ВИЋ, дипл. инж. пољопривре-
де, за члана

5. ЛУКА СОМБОРЧЕВ, 
пољопривредни произвођач,  
за члана

III

Стручне и административне по-
слове за потребе Комисије за спровођење 

поступка давања у закуп пољопрвредног 
земљишта у државној својини обављаће 
Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка.

IV

Након доношења овог решења 
председник Општине ће ставити ван сна-
ге решење  којим  је образована Комисија 
за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 
својини и решења којима су именовани 
њени чланови у предходном сазиву.

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-38/2012
18. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к       
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9.  За-
кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07),  
члана 134. Закона о здравственој зашти-
ти ("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 107/2005 и 72/2009 - др. закон 
88/2010, 99/2010 и 57/2011)  и  члана 38. 
тачка 9.  Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој  7.  се-
дници, одржаној дана 18. децембра 2012. 
године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о  разрешењу  дужности  вршиоца 
дужности директора Дома здравља 

"Др Младен Стојановић" Бачка 
Паланка

I

Др МОМИР АНТОЛОВИЋ, спе-
цијалиста радиолог  из Бачке Паланке, 
разрешава се дужности вршиоца дуж-
ности директора Дома здравља  "Др 
Младен Стојановић"  Бачка Паланка,  а 
због именовања директора у складу са 
Законом о здравственој заштити.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-184/2012
18. децембар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

 
Председник 

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р
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На основу члана 32. тачка 9.  За-
кона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07),  
члана 130 и 133. Закона о здравственој 
заштити ("Службени гласник Републи-
ке Србије" број 107/2005 и 72/2009 - др. 
закон 88/2010, 99/2010 и 57/2011)  и  чла-
на 38. тачка 9.  Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 7. седници, одржаној  дана 18. де-
цембра  2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  директора Дома 

здравља "Др Младен Стојановић"
  Бачка Паланка

I

Др МОМИР АНТОЛОВИЋ, спе-
цијалиста радиолог  из Бачке Паланке, 
именује се за директора Дома здравља  
"Др Младен Стојановић"  Бачка Паланка, 
на  период од 4 године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-185/2012
18. децембар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,

Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
члан 34. Закона о култури („Службени 
гласник Републике Србије“ број 72/2009), 
члана 38. тачка 9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010) и 
члана 14. Одлуке о оснивању Установе: 
Културни центар Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка" број 
29/2011 и 27/2012), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 7. седници, одр-
жаној  18. децембра 2012. године, донела 
је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора Установе: 

"Културни центар  Бачка 
Паланка" Бачка Паланка

I

МИЛАДИН ЗОРИЋ,  академски 
сликар  из Бачке Паланке, разрешава се 
дужности директора Установе "Култур-
ни центар Бачка Паланка" у Бачкој Па-
ланци.

II
Ово решење објавити у "Службе-

ном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119- 186/2012
18. децембар  2012. године
БАЧКА  ПАЛАНКА   

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. За-
кона о локалној самоуправи ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007), члан 37. Закона о култури 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 72/2009), члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010) и члана 14. и члана 15. 
Одлуке о оснивању Установе: Културни 
центар Бачка Паланка ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 29/2011 и 
27/2012), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 7. седници, одржаној 18. 
децембра 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању  вршиоца дужности 
директора Установе: "Културни 
центар  Бачка Паланка"  Бачка 

Паланка

I

САНДРА БАЧКО, дипломирани 
менаџер  из Бачке Паланке, именује се за 
вршиоца дужности директора Установе 
"Културни центар Бачка Паланка" у Ба-
чкој Паланци, на период најдуже једну 
годину.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-187/2012 
18. децембар 2012. године
БАЧКА  ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,

Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Зако-
на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07), 
члана 14. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег ин-
тереса ("Службени гласник Републике 
Србије" број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-испр. и 123/2007- др. Закон), 
члана 16. Одлуке о оснивању Јавног ко-
муналног предузећа „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 2/2001, 16/2006, 
21/2008, 24/2008 и 27/2012) и члана 38. та-
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка  
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("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 17/2008  и   2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 7. сед-
ници,  одржаној дана 18. децембра  2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности  вршиоца 

дужности директора Јавног 
комуналног предузећа

„Комуналпројект“ Бачка Паланка  

I

ДРАЖЕН ЈАРИЋ, дипломирани 
економиста из Бачке Паланке, разрешава 
се дужности вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа "Ко-
муналпројект" Бачка Паланка.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-190/2012
18. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА   
 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Зако-
на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/07), 
члана 14. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег ин-
тереса ("Службени гласник Републике 
Србије" број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 
108/2005-испр. и 123/2007- др. Закон), 
члана 16. Одлуке о оснивању Јавног ко-

муналног предузећа „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка ("Службени лист Општи-
не Бачка Паланка" број 2/2001, 16/2006, 
21/2008, 24/2008 и 27/2012) и члана 38. та-
чка 9. Статута Општине Бачка Паланка  
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 17/2008  и   2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 7. сед-
ници,  одржаној дана 18. децембра  2012. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора 

Јавног комуналног предузећа 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка  

I

ДРАЖЕН ЈАРИЋ, дипломирани 
економиста из Бачке Паланке, именује се 
за директора Јавног комуналног преду-
зећа "Комуналпројект" Бачка Паланка, 
на мандатни период од 4 године

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119- 191/2012
18. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА   
 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р
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На основу члана 53. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” 
, број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка (”Службе-



1522 страна - Број 40/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       24. децембар 2012. године

ни лист Општине Бачка Паланка” , број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој  7. седници, одржаној 
дана 18. децембра 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Основне школе 

"Бранко Ћопић“ у Младенову

I

Разрешава се РАДМИЛА КНЕ-
ЖЕВИЋ, наставник математике из Бачке 
Паланке, именована из реда запослених, 
дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Бранко Ћопић“  у Младе-
нову.

II

Именује се, КСЕНИЈА КРАЉ пе-
дагог из Бачке Паланке, из реда запосле-
них, за новог члана Школског одбора 
Основне школе "Бранко Ћопић“ у Мла-
денову.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-188/2012
18. децембар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

                                                           
Председник

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 38. и  44. Стату-
та Општине Бачка Паланка («Службе-

ни лист Општине Бачкa Паланка« број 
17/2008 и 2/2010) и члана  40. и 43. По-
словника Скупштине општине Бачка 
Паланка («Службени лист Општине 
Бачка Паланка» број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка  на 
својој 7.  седници,  одржаној дана 18. де-
цембра 2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору члана 

Комисије за статутарна питања, 
организацију и нормативна акта 

Скупштине  општине  Бачка 
Паланка

I

Разрешава се МАРИЈА ПУЂА, 
дужности члана Комисије за статутарна 
питања, организацију и нормативна акта  
Скупштине општине Бачка Паланка, 
због престанка одборничког мандата.

II

Бира се  ВОЈИСЛАВ КНЕЖЕ-
ВИЋ, за члана  Комисије за статутарна 
питања, организацију и нормативна акта 
Скупштине општине Бачка Паланка, из 
реда одборника.

III

Ово Решење објавиће се  у «Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 189/2012
18. децембар  2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р
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На основу члана 59. тачка 8. и 
члана 109. тачка 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010) и 
члана 2. Одлуке о одређивању надлеж-
ног органа за доношење годишњег про-
грама заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта и образо-
вање Комисије за израду годишњег про-
грама заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта и Комисије 
за давање мишљења на годишњи про-
грам заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
35/2012), председник Општине Бачка Па-
ланка, дана 20. децембра 2012. године, 
донео је 

Р Е Ш Е Њ Е
о стављању ван снаге Решења о 
образовању Комисије за израду 
Годишњег програма заштите, 

унапређења и коришћења  
пољопривредног земљишта

I

Ставља се ван снаге Решење о об-
разовању  Комисије за израду Годишњег 
програма заштите, унапређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта 
број I-320-24/2009 од 11. августа 2009. го-
дине, број  I-020-2/2012-12 од 27. августа 
2012. године и број I-020-2/2012-15 од 29. 
августа 2012. године.

II

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број:I-020-2/2012-47
20. 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 59. тачка 8. и чла-
на 109. тачка 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), чла-
на 2. Одлуке о давању у закуп пољопри-
вредног земљишта у државној својини 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 15/2009, 13/2010 и 35/2012), пред-
седник Општине Бачка Паланка, дана 
20. децембра 2012. године, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е
о стављању ван снаге Решења 

о образовању Комисије за 
спровођење поступка давања у 

закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини 

I

Ставља се ван снаге  Решење о 
образовању  Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривред-
ног земљишта у државној својини број 
I-464-11/2010 од 12. маја 2010. године, 
број I-119-163/2010 од 10. јуна 2010. годи-
не, број I-020-2/2012-9 од 11. јула 2012. 
године и број I-020-2/2012-10 од 17. јула 
2012. године.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број:I-020-2/2012-46
20. 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 16. тачка 3. И чла-
на 17. Закон о јавним предузећима и оба-
вљању делатности од општег интереса 
("Службени гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 15. Став 
4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“ („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 13/09, 22/09 и 27/12) 
Управни одбор на својој 4. седници одр-
жаној 30.11.2012.године донео је,

О Д Л У К У
о изменама и допунама статута 
Јавног предузећа "Дирекција за 

изградњу општине 
Бачка Паланка"

Члан 1.

 У Члану 8. Статута ЈП „Дирек-
ција за изградњу општине Бачка Па-
ланка“ објевљеном у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“ бр. 20/09 ( у 
даљем тексту: Статут) Став 3. алинеја 
2. се брише, а у истом ставу алинеја 3 
се мења и гласи: „врши стручни надзор 
над изградњом објеката у складу са за-
коном“.

Став 5. мења се и гласи:

" Послови везани за одржавање и 
управљање стамбеним зградама, стано-

вима, пословним и магацинским просто-
ром и гаражама су:

 - вођење евиденције о стамбе-
ном, пословном и магацинском 
простору и гаражама на којима 
право коришћења има Општи-
на Бачка Паланка, 

 - обављање свих администра-
тивно стручних послова веза-
них за давање у закуп  , закљу-
чивање, извршавање и преста-
нак уговора о закупу станова, 
пословног и магацинског прос-
тора и гаража,

 - обрачун и наплата закупнине 
за станове, пословни и мага-
цински простор и гараже,

 - обављање свих послова веза-
них за одржавање станова, по-
словног и магацинског просто-
ра и гаража,

 - обављање и других послова 
поверених од стране носилаца 
права располагања - власника 
станова, пословног и магацин-
ског простора и гаража."

Став 6 мења се и гласи:

Јавно предузеће може да води ин-
вестиције за потребе других јавних пре-
дузећа, месних заједница на територији 
Општине Бачка Паланка и осталих ко-
рисника који нису стручно и кадровски 
оспособљени, на захтев оснивача.

Члан 2.

После члана 9. Додаје члан 9а који 
гласи:

„ послове из члана 8. и 9. Статута, 
Предузеће врши без накнаде за корисни-
ке буџетских средстава, а на основу пис-
меног налога Председника Општине.“ 
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Члан 3.

Члан 10. Статута мења се и гласи:

"Као делатности Предузећа 
утврђују се:

70.22 Консултантске активности 
у вези са пословањем и осталим упра-
вљањем,

71.11 Архитектонска делатност,

71.12 Инжењерске делатности и 
техничко саветовање,

69.20 Рачуноводствени, књиговод-
ствени и ревизорски послови; пореско 
саветовање,

82.11 Комбиноване канцеларијско-
административне услуге,

68.32 Управљање некретнинама 
за накнаду,

68.31 Делатност агенције за некре-
тнине,

68.20 Изнајмљивање властитих 
или изнајмљених некретнина и упра-
вљање њима,

68.10 Куповина и продаја власти-
тих некретнина,

63.11 Обрада података, хостинг и сл.

62.01 Рачунарско програмирање,

43.34 Бојење и застакљивање,

43.21 Постављање електричних 
инсталација,

43.11 Рушење објеката,

43.29 Остали инсталациони радо-
ви у грађевинарству,

42.99 Изградња осталих непоме-
нутих грађевина,

42.11 Изградња путева и аутопу-
тева,"

Члан 4.

У члану 12. Став 1. Алинеје 4 и 5 
се бришу.

Члан 5.

У члану 13. на крају става 2. умес-
то тачке ставља се зарез и додају речи „у 
складу са важећим прописима“.

Члан 6.

У члану 14. на крају текста уместо 
тачке додаје се зарез и речи „у висини до 
30%“.

Члан 7.

У члану 24. став 1 мења се и гласи:

„Цене услуга Јавног предузећа 
утврђује Управи одбор, уз сагласност 
Оснивача“.

У истом члану став 3. се брише.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана добијања сагласности 
од стране Скупштине општине Бачка 
Паланка.
УПРАВНИ ОДБОР
ЈП „Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка“
Број:06-537/1-12
БАЧКА ПАЛАНКА 

 Председник 
Управног одбора,
 Стеван Петровић
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