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На основу члана 66. и члана 109. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“, број 17/2008 и 2/2010) и члана 33. 
став 1. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка, на својој 7. седници, одржа-
ној дана 26. октобра 2012. године, донело 
је 

О Д Л У К У
 о тарифама за накнаду штете по 
предлозима за мирно решавање 

спорова

Члан 1.

У циљу утврђивања висине нак-
наде штете настале услед уједа мачака 
и паса луталица и мањих елементарних 
непогода, а према тарифи која чини сас-
тавни део ове одлуке, председник општи-
не Бачка Паланка ће образовати Комиси-
је, састављене од три члана, и то:

1. Комисију за утврђивање ви-
сине накнаде штете од уједа 
паса луталица, у коју би се 
именовали Општински јав-
ни правобранилац, начелник 
Општинске управе и лекар 
(судски вештак);

2. Комисију за утврђивање ви-
сине накнаде штете код по-
мора стоке због напада паса 
луталица, у коју би се имено-
вали Општински јавни правоб-
ранилац, начелник Општинске 
управе и ветеринарски инспек-
тор;

3. Комисију за утврђивање ви-
сине накнаде штете настале 
услед мањих елементарних 
непогода, у коју би се имено-
вали Општински јавни правоб-
ранилац, начелник Општинске 
управе и стручњак за одређену 
област.

Члан 2.

Предлози за мирно решавање 
спорова за све видове штете подносиће 
се Општинском јавном правобраниоцу 
на типском обрасцу који ће сачинити 
Општинско јавно правобранилаштво. 

Након прегледа документације 
и одлуке надлежне комисије о висини 
накнаде штете, Општински јавни пра-
вобранилац ће са подносиоцем предлога 
склопити споразум о мирном решавању 
спора на утврђени износ.       

Члан 3.

Утврђују се висине накнада штете 
настале услед уједа паса луталица и то:
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100.000 динара 75.000 динара 55.000 динара 25.000 динара
Тежи облици уједа 
или ако је дошло до 
прелома екстреми-
тета и других делова 
тела насталих услед 
пада, пада са бици-
кла или мотора.

Уједи паса лутали-
ца  без ломова екс-
тремитета, али са 
тежим последицама, 
односно трајном на-
руженошћу.

Лакши облици ује-
да  или огреботине и 
раздеротине настали 
од паса луталица са 
видним ожиљцима.  

Уједи или огребо-
тине настали услед 
напада мачке или од 
напада паса лутали-
ца без трајне нару-
жености и видних 
ожиљака. 

Члан 4.

Утврђује се висина накнаде штете за помор стоке настале због напада паса лутали-
ца тако да максималан износ накнаде штете по овом основу износи 50.000,00 динара, који 
се за случај потребе, а према процени члана комисије – ветеринарског инспектора може 
повећати до максималног износа од 70.000,00 динара.

Члан 5.

Утврђује се висина накнаде штете настале услед мањих елементарних непогода 
тако да максималан износ накнаде штете по овом основу износи 50.000,00 динара, који се 
за случај потребе, а према процени члана комисије – стручњака за одређену област, може 
повећати до максималног износа од 70.000,00 динара. 

Члан 6.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

Члан 7.

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА                                                  
Број: III-011-1/2012-57
26. октобра 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА
 

Председник
Општинског већа,
Бојан Радман, с.р.
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На основу члана 45. став 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007), 
члана 63. став 6. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 17/2008 и 2/2010) и члана 
5. Одлуке о начину обављања функција 
у органима Општине и Општинском јав-
ном правобранилаштву („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 20/2008 и 
2/2010), Општинско веће Општине Бачка 
Паланка, на својој 7. седници, одржаној 
дана 26. октобра 2012. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е  
о одређивању  члана Општинског 
већа Општине Бачка Паланка на 

сталном раду

I

На сталном раду у Општинском 
већу Општине Бачка Паланка од 01. ок-
тобра 2012. године налази се МИЛОРАД 
ПАРИПОВИЋ, техничар из Бачке Па-
ланке.

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА                                                  
БРОЈ: III-119-156/2012
26. октобра 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа, 
Бојан Радман, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије", 
број 41/2009, 53/2010 и 101/2011 ), члана 
66. тачка 9. Статута Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 17/2008 и 2/2010) и чла-
на 36. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка, на својој 7. седници, одржа-
ној дана 26. октобра 2012. године, донело 
је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника Комисије за саобраћај 

I

Разрешава се МИЛЕНКО НИКО-
ЛАШЕВИЋ дужности председника Ко-
мисије за саобраћај.

II

Именује се МИЛОРАД  ПАРИ-
ПОВИЋ за председника Комисије за са-
обраћај. 

III

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
БРОЈ: III-119-155/2012
26. октобра 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,
Бојан Радман, с.р.
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И  С  П  Р  А  В  К  А

I

У „Службеном листу Општине Ба-
чка Паланка“ број 26/2012 исправљају се 
техничке грешке:

 - у Одлуци о одређивању оспо-
собљених правних лица од зна-
чаја за заштиту и спасавање у 
Општини Бачка Паланка  умес-
то: „БРОЈ: I-011- 1/2012 -51“ 
треба да стоји „БРОЈ: III-011-
1/2012-51“; 

 - у Решењу уместо: „БРОЈ: 
I-110-9/2012-1“ треба да стоји:  
„БРОЈ: III-110-9/2012-1“;

 - Решење о давању сагласности 
на Одлуку Савета Месне зајед-
нице „Центар“ Бачка Паланка 
о финансирању једног запосле-
ног средствима буџета Општи-
не Бачка Паланка уместо: 
„БРОЈ: I-40-161/2011“ треба да 
стоји: „БРОЈ:III-40-161/2012“.;

 - у Решењу о давању саглас-
ности на Одлуку Савета Месне 
заједнице „Младеново“ Мла-
деново о финансирању једног 
запосленог средствима буџе-
та Општине Бачка Паланка 
уместо: „БРОЈ: I-40-98/2012“ 
треба да стоји: „БРОЈ: III-40-
98/2012“.

II

 Ову исправку објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

Уредништво
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