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На основу члана 37. став 1. та-
чка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" броj 24/2013-пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 26. седници, одржаној дана 10. де-
цембра 2014. године, донела је 

О Д Л У К У
о  накнадама и наградама за рад 
одборника Скупштине општине, 

заменика председника Скупштине 
општине, чланова Општинског 

већа и  чланова радних тела органа 
Општине

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се право 
на награду за рад одборника Скупшти-
не општине, заменика председника 
Скупштине општине, чланова Општин-
ског већа који нису на сталном раду и 
чланова радних тела органа Општине, 
као и право на накнаду трошкова наста-
лих у вези са ангажовањем у раду.

Члан 2. 

Одборницима Скупштине оп-
штине за присуствовање седницама 
Скупштине општине припада месечна 
награда за вршење одборничке функ-

ције и то:  у износу  од  20.000,00 динара 
одборницима и 25.000,00 динара предсе-
дницима одборничких група, у нето из-
носу.

Награда за вршење одборничке 
функције исплаћује се до 15-тог у те-
кућем месецу за  предходни месец.

Право на награду из става 1. овог 
члана нема председник Скупштине 
општине, уколико је на сталном раду у 
Општини Бачка Паланка. 

Члан 3. 

Члановима Општинског већа који 
нису на сталном раду за присуствовање 
седницама Општинског већа, припада 
месечна награда у висини петоструког 
износа основице за обрачун бруто за-
рада запослених у Општинској управи 
Општине Бачка Паланка. 

Заменику председника Скупшти-
не општине за присуствовање седницама   
Скупштине општине, припада месечна 
награда у висини шестоструког износа 
основице за обрачун бруто зарада за-
послених у Општинској управи Општи-
не Бачка Паланка.

Члан 4. 

Члановима радних тела органа 
Општине за рад на седницама радних 
тела припада награда у висини од 40% 
од основице за обрачун бруто зарада за-
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послених у Општинској управи Општи-
не Бачка Паланка.

Право на награду из става 1. овог 
члана немају чланови радних тела ор-
гана Општине уколико су на сталном 
раду у органима Општине и у јавним 
предузећима и установама чији је осни-
вач Скупштина општине Бачка Паланка, 
уколико се седнице радних тела одржа-
вају у току радног времена.

Право на награду за учешће у 
раду повремених, посебних и стручних 
радних тела органа Општине, која се 
образују по одредбама посебних зако-
на, утврђује се одлуком о образовању, 
односно актом о именовању или избору 
тих радних тела. Чланови ових радних 
тела, који су на сталном раду у органи-
ма Општине и јавним предузећима и 
установама чији је оснивач Скупштина 
општине Бачка Паланка, не остварују 
право на награду ако се седнице радних 
тела одржавају у току радног времена.

Члан 5.

Председник и чланови Управних 
и Надзорних одбора Фондова чији је ос-
нивач Општина Бачка Паланка оства-
рују право на награду за рад, као и право 
на накнаду трошкова насталих у вези са 
ангажовањем у раду, у складу са одред-
бама ове Одлуке које се односе на радна 
тела органа Општине.     

Члан 6.

Одборницима Скупштине општи-
не, заменику председника Скупштине 
општине, члановима Општинског већа 
који нису на сталном раду и члановима 
радних тела органа Општине, за долазак 
на седнице припада накнада трошкова 
превоза од места пребивалишта до Бачке 
Паланке и обрнуто, у висини цене ауто-
буске карте без обзира да ли је коришће-
но то превозно средство.

Члан 7. 

Одборницима Скупштине општи-
не, заменику председника Скупштине 
општине, члановима Општинског већа 
који нису на сталном раду и члановима 
радних тела органа Општине, за време 
службеног путовања, припада накнада 
за службено путовање, у складу са ва-
жећим прописима.

Накнада трошкова за службено 
путовање у земљи обухвата:

1. дневницу;

2. накнаду трошкова смештаја 
према приложеном рачуну;

3. накнаду трошкова за превоз од 
места пребивалишта до места 
у које се упућује ради изврша-
вања службеног посла и назад;

4. накнаду осталих трошкова у 
вези вршења службеног посла 
(накнада за резервацију места 
у превозном средству, накнада 
за превоз пртљага, трошкови 
телефонских разговора и сл.) 
у висини стварних трошкова, 
према приложеном рачуну.

Ако је лицима из става 1. овог 
члана обезбеђена бесплатна исхрана, 
дневница за службено путовање у земљи 
умањује се за 80%.

Ако је за путовање коришћено 
возило у личној својини, накнада за упо-
требу возила исплаћује се у износу од 
10% од цене погонског горива по пређе-
ном километру.  

Члан 8.

Одборницима Скупштине општи-
не, заменику председника Скупштине 
општине, члановима Општинског већа 
који нису на сталном раду, члановима 
радних тела органа Општине, за вре-

ме службеног путовања у иностранство 
припада накнада за службено путовање 
у складу са важећим прописима.

Накнада трошкова за службено 
путовање у иностранство обухвата:

1. дневницу у износу који је 
утврђен у Списку дневница по 
страним државама;

2. накнаду трошкова смештаја у 
иностранству према приложе-
ном рачуну;

3. трошкови превоза;

4. трошкове прибављања путних 
исправа.

Накнаду осталих трошкова у вези 
вршења службеног путовања у иностран-
ство лица из става 1. овог члана оства-
рују у складу са важећим прописима.

Члан 9.

О спровођењу ове одлуке ста-
раће се Oдељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка.

Члан 10. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престаје да важи Одлука о накнадама и 
наградама за рад одборника Скупшти-
не општине, заменика председника 
Скупштине општине, чланова Општин-
ског већа и  чланова радних тела орга-
на Општине („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ Број 9/2010, 21/2012, 
40/2012, 16/2013 и 17/2014).

Члан 11. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-121-8/2014
10. децембра 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине 
Мита Лачански, с.р. 
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На основу члана 7, 11, 15. и 18. За-
кона о финансирању локалне самоуправе 
("Службени гласник Републике Србије", 
број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 
37. тачка 13. Статута Општине Бачка Па-
ланка ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 24/2013-пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 26. седници, одржаној дана 10. де-
цембра 2014. 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 
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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 слободних повр-
шина за кампове, постављање 
шатора или друге објекте при-
временог коришћења; 

7. 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. и 2. 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. и 2. 
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 обвезник који је покре-
нуо поступак стечаја или ликвидације 
ослобађа се плаћања комуналне таксе од 
дана ступања у стечај или ликвидацију 
и о томе је дужан да обавести Службу за 
утврђивање и наплату јавних прихода. 

Члан 12. 

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 Та-
рифне бројеве 1. и 2. из Таксене тарифе.

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 13. 

У погледу начина утврђивања 
комуналне таксе, поступка по правним 
средствима, начина и рокова плаћања 
таксе, камате, повраћаја таксе, застаре-
лости наплате,  принудне наплате, по-
реско-прекршајног поступка, казнених 
одредаба и осталог што није регулисано 
овом Одлуком примењују се одредбе За-
кона о пореском поступку и пореској ад-
министрацији. 

Жалба не одлаже извршење ре-
шења. 

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 
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.), спортске организације, 
цркве и верске заједнице и непрофитне 
организације. 

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, 6. и 7. 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-
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Зона Б: Обухвата део града из-
међу зоне А и граница које чине сле-
деће улице: Југ Богданова (од Трга осло-
бођења до Бранка Бајића), Бранка Бајића 
(од Бранка Радичевића до Цара Лазара), 
Бранка Радичевића (од Бранка Бајића до 
Светозара Милетића), Светозара Миле-
тића (од Бранка Радичевића до Иве Лоле 
Рибара), Иве Лоле Рибара (од Светозара 
Милетића до Браће Рибникар) и Трг ос-
лобођења (од Браће Рибникар до Југ Бог-
дана), рачунајући обе стране улица. 

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

Зона Г: Обухвата подручје оста-
лих насељених места Оштине Бачка Па-
ланка. 

Тарифни број 1. 

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

1. Предузетници и правна лица 
која су према Закону којима 
се уређује рачуноводство раз-
врстана у микро правна лица, 
а имају годишњи приход пре-
ко 50.000.000 динара (осим 
предузетника и правних лица 
која обављају делатности: бан-
карства; осигурања имовине и 
лица; производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте; 
производње и трговине на ве-
лико дуванским производи-
ма; поштанских; мобилних 
и телефонских услуга; елек-
тропривреде; казина, коцкар-
ница, кладионица, бинго сала 
и пружања коцарских услуга 
и ноћних барова и дискотека) 
10.000,00 динара.

2. Правна лица која су према За-
кону којима се уређује рачу-

новодство разврстана у мала 
правна лица, а имају годишњи 
приход преко 50.000.000 ди-
нара (осим правних лица која 
обављају делатности: банкар-
ства; осигурања имовине и 
лица; производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте; 
производње и трговине на ве-
лико дуванским производи-
ма; поштанских; мобилних 
и телефонских услуга; елек-
тропривреде; казина, коцкар-
ница, кладионица, бинго сала 
и пружања коцарских услуга 
и ноћних барова и дискотека) 
30.000,00 динара.

3. Правна лица која су према За-
кону којима се уређује рачуно-
водство разврстана у средња 
правна лица (осим правних 
лица која обављају делатнос-
ти: банкарства; осигурања 
имовине и лица; производње и 
трговине нафтом и дериватима 
нафте; производње и трговине 
на велико дуванским произво-
дима; поштанских; мобилних 
и телефонских услуга; елек-
тропривреде; казина, коцкар-
ница, кладионица, бинго сала 
и пружања коцарских услуга 
и ноћних барова и дискотека) 
100.000,00 динара.

4. Правна лица која су према За-
кону којима се уређује рачуно-
водство разврстана у велика 
правна лица (осим правних 
лица која обављају делатнос-
ти: банкарства; осигурања 
имовине и лица; производње и 
трговине нафтом и дериватима 
нафте; производње и трговине 
на велико дуванским произво-
дима; поштанских; мобилних 
и телефонских услуга; елек-
тропривреде; казина, коцкар-

Члан 14. 

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 та-
рифе, 

 - 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 Тариф-
не бројеве 2. под А, 6. и 7. из 
Таксене тарифе,

 - ОУП - Полицијска станица 
Бачка Паланка, у делу који се 
односи на Тарифни број 3. из 
Таксене тарифе. 

Члан 15. 

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 инспекције. 

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 40/2012 и 
6/2013).

Члан 18. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-43-12/2014
10. децембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник,
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

TАКСЕНА 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. 

Зона А: Обухвата део града Бачка 
Паланка оивичен улицама Цара Лазара 
(од Шумске до Шафарикове), Шафарико-
ву (од Цара Лазара до Југословенске ар-
мије), Југословенске армије (од Шафари-
кове до Трга братства и јединства) и Трг 
братства и јединства (од Југословенске 
армије до Цара Лазара), рачунајући обе 
стране улица. 
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наведе податке о пословном 
објекту (седиште фирме), као и 
о свим издвојеним пословним 
просторијама у којима оба-
вља далатност на територији 
Општине Бачка Паланка. 

5. Таксени обвезници који на 
територији Општине Бачка 
Паланка имају већи број по-
словних објеката, без обзира 
где се налази седиште фирме, 
комуналну таксу утврђену 
овим Тарифним бројем плаћају 
за један пословни објекат, а за 
сваки наредни пословни обје-
кат плаћају комуналну таксу 
умањену за 90%. 

6. Обвезник локалне комунал-
не таксе за истицање фирме 
је правно лице и предузетник 
које делатност обавља без 
пословне просторије. Неис-
тицање фирме на пословном 
простору није основ за осло-
бађање обвезника од плаћања 
локалне комуналне таксе.

7. 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. 

Тарифни број 2. 

За коришћење рекламних паноа, 
укључујући и истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора на објек-
тима и просторима који припадају Опш-
тини Бачка Паланка (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.), плаћа се 
такса и то: 

А) За коришћење рекламних па-
ноа 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 објекти-
ма (коловози, тротоари, бандере, зелене 
површине, и сл.), плаћа се такса у го-
дишњем износу , по комаду и то: 

 - у екстра и зони А 6.000,00 динара, 

 - у зони Б        5.000,00 динара, 

 - у зони В               4.000,00 динара, 

 - у зони Г                    3.000,00 динара. 

В) Локална комунална такса из 
става 1. тачка Б. овог тарифног броја за 
правна лица и предузетнике не може 
бити већа од 20% одговарајућих изно-
са утврђених у тарифном броју 1. на го-
дишњем нивоу. 

Г) Предузетници, микро и мала 
правна лица који не обављају делатност 
банкарства, осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтом и де-
риватима нафте, производње и тргови-
не на велико дуванским производима, 
поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коц-
карница, кладионица, бинго сала и пру-
жања коцкарсих услуга, ноћних барова 
и дискотека, а имају годишњи приход до 
50.000.000,00 динара, 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. 

ница, кладионица, бинго сала 
и пружања коцарских услуга 
и ноћних барова и дискотека) 
150.000,00 динара.

5. Правна лица која су према За-
кону којима се уређује рачуно-
водство разврстана у велика, 
средња, мала, микро правна ли-
ца и предузетници, а обављају 
делатност банкарства, осигу-
рања имовине и лица, произ-
водње и трговине нафтом и де-
риватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским 
производима, поштанских, мо-
билних и телефонских услуга, 
електропривреде, казина, ко-
цкарница, кладионица, бинго 
сала и пружања коцкарсих ус-
луга 250.000,00 динара.

6. Правна лица која су према За-
кону којима се уређује рачуно-
водство разврстана у велика, 
средња, мала, микро правна 
лица и предузетници, а оба-
вљају делатност ноћних барова 
и дискотека 30.000,00 динара.

Напомена: 

1. Предузетници, микро и мала 
правна лица који не обављају 
делатност банкарства, осигу-
рања имовине и лица, произ-
водње и трговине нафтом и де-
риватима нафте, производње и 
трговине на велико дуванским 
производима, поштанских, мо-
билних и телефонских услуга, 
електропривреде, казина, ко-
цкарница, кладионица, бин-
го сала и пружања коцкарсих 
услуга, ноћних барова и дис-
котека, а имају годишњи при-
ход до 50.000.000,00 динара, 
не плаћају локалну комуналну 

таксу за истицање фирме на 
пословном простору. 

2. Таксу по овом тарифном броју 
утврђује, наплаћује и контро-
лише Служба за утврђивање 
и наплату јавних прихода 
по поднетој пријави од стра-
не таксеног обвезника. Рок 
за подношење пријаве је 31. 
март године за коју се обавеза 
утврђује. Решење се издаје на 
период од годину дана, а так-
са се плаћа тромесечно, у року 
од 45 дана од почетка троме-
сечја. Разлику између локалне 
комуналне таксе утврђене ре-
шењем Службе за утврђивање 
и наплату јавних прихода и 
аконтационо уплаћене таксе 
за тромесечја за која је обавеза 
доспела, обвезник је дужан да 
уплати у року од 15 дана од да-
на достављања првостепеног 
решења о утврђивању обавезе. 

3. 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). 

4. Ако се на једном пословном 
објекту налази више истакну-
тих фирми истог обвезника, 
такса се плаћа само за једну 
фирму. Приликом пријаве ко-
муналне таксе таксени обве-
зник је дужан да у пријави 
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 - за камионе од 5 t до 12 t носивости  2.750,00
 - за камионе преко 12 t носивости  4.400,00

2. за теретне и радне приколице  
(за путничке аутомобиле)

 440,00

3. за путничка возила:  
 - до 1.150 cm3  440,00
 - преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3  880,00
 - преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3  1.300,00
 - преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3  1.750,00
 - преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3  2.640,00
 - преко 3.000 cm3  4.400,00
4. за мотоцикле:  
 - до 125 cm3  350,00
 - преко 125 cm3 до 250 cm3  440,00
 - преко 250 cm3 до 500 cm3  770,00
 - преко 500 cm3 до 1.200 cm3  1.100,00
 - преко 1.200 cm3  1.500,00

5. за аутобусе и комби бусеве по регистрованом 
седишту 

 45,00

6. за прикључна возила: теретне приколице, 
полуприколице и специјалне теретне приколице за 
превоз одређених врста терета:

 

 - 1 t носивости  420,00
 - од 1 t до 5 t носивости  730,00
 - од 5 t до 10 t носивости  1000,00
 - од 10 t до 12 t носивости  1.360,00
 - носивости преко 12 t  2.100,00
7. за вучна возила (тегљаче):  
 - чија је снага мотора до 66 kw  1.570,00
 - чија је снага мотора oд 66 – 96 kw  2.100,00
 - чија је снага мотора oд 96 – 132 kw  2.600,00
 - чија је снага мотора oд 132 – 177 kw  3.100,00
 - чија је снага мотора preko 177 kw  4.200,00

8.
за радна возила, специјалнa адаптирана возила 
за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 
атестирана специјална возила за превоз пчела

1.050,00

Напомена: 

Наплату таксе из овог тарифног броја, врши Полицијска управа Бачка Паланка 
приликом регистрације возила. 

Напомена: 

1. Одобрење за коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и исписи-
вање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају 
Општини Бачка Паланка на јавним површинама, издаје Одељење за привреду. 

2. Таксу за коришћење рекламних паноа утврђује и наплаћује Одељење за при-
вреду, сразмерно времену на које је издато одобрење за коришћење рекламног 
паноа и дужно је да води евиденцију таксених обвезника о задужењу и напла-
ти. 

3. Приликом подношења захтева за коришћење рекламних паноа, најкраћи вре-
менски период за који се тражи заузеће је 15 дана.  
Уколико је тражени период закупа минимално 30 дана, одобрава се попуст у 
висини од 20%.  
Уколико је тражени период закупа од 6-12 месеци, одобрава се попуст у виси-
ни од 50%. 

4. Општина Бачка Паланка може на основу јавног огласа прикупљањем писаних 
понуда вршити изнајмљивање рекламних паноа (билборда) на период од годи-
ну дана. 

5. 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. 

6. Таксу за истицање и исписивање фирме ван пословног простора у виду реклам-
них ознака и других ознака којима се означава обављање одређене делатности 
на јавним површинама и објектима по овом тарифном броју (тачка Б) утврђује 
и наплаћује Служба за утврђивање и наплату јавних прихода, која је дужна да 
води евиденцију таксених обвезника о задужењу и наплати. 

7. Решење се издаје на период од годину дана, а такса се плаћа квартално. Разли-
ку између локалне комуналне таксе утврђене решењем Службе за утврђивање 
и наплату јавних прихода и аконтационо уплаћене таксе за тромесечја за која 
је обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана дос-
тављања првостепеног решења о утврђивању обавезе.

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.
1. за теретна возила:
  - за камионе до 2 t носивости  1.100,00
 - за камионе од 2 t до 5 t носивости  1.550,00
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испред пословних просторија, 
осим јавних паркиралишта, 
плаћа се такса по заузетом m2 
у годишњем износу од: 

 - у зони А 300,00 динара, 

 - у зони Б 200,00 динара, 

 - у зони В и Г 150,00 динара. 

8. За коришћење градског грађе-
винског земљишта ради поста-
вљање гаража и других при-
времених објеката, плаћа се 
такса по m² заузете површине 
месечно и то: 

 - у екстра и зони А 30,00 ди-
нара, 

 - у зони Б 20,00 динара, 

 - у зони В 15,00 динара, 

 - у зони Г 12,00 динара.

9. За коришћење јавних површи-
на приликом промоција и дру-
гих маркетиншких активнос-
ти, плаћа се такса у дневном 
износу по m² заузете површине 
и то: 

 - у екстра зони и зони А 
600,00 динара, 

 - у зони Б 300,00 динара, 

 - у зони В и Г 150,00 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 
површине и то: 

 - у екстра зони и зони А 
120,00 динара, 

 - у зони Б 80,00 динара, 

 - у зони В и Г 50,00 динара. 

Напомена: 
1. Одобрење за коришћење прос-

тора на јавним површинама из-
даје Одељење за привреду. 

2. Таксу по овом тарифном броју 
утврђује и наплаћује Служба 
за утврђивање и наплату јав-
них прихода, по издатом одо-
брењу Одељења за привреду, 
сразмерно времену коришћења 
простора на јавним површина-
ма. 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 Милетићеве до улице 
Гундулићеве, за време цркве-
них празника плаћа се такса по 
m² заузете површине у висини 
од 150,00 динара. Ову таксу 
наплаћује и приход је Српске 
православне црквене Oпштине 
Бачка Паланка. 

4. Таксеном обвезнику који не 
приложи доказ о измиреним 
обавезама по основу локалне 
комуналне таксе за заузеће јав-
не површине за предходни пе-
риод коришћења, неће се одо-
брити закуп јавне површине.

Тарифни број 5. 

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

 - за флипере и пикадо 200,00 ди-
нара, 

 - за билијар 300,00 динара, 

 - за игре на рачунарима, симу-
латорима, видео аутоматима и 
слично 200,00 динара. 

Тарифни број 4. 

За коришћење простора на јав-
ним површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публи-
кација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности, плаћа се так-
са 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 ме-
сечном износу по заузетом m² 
и то: 

 - у екстра зони 600,00 динара, 

 - у зони А 450,00 динара, 

 - у зони Б 350,00 динара, 

 - у зони В 250,00 динара, 

 - у зони Г 200,00 динара. 

2. За коришћење летњих башти, 
од стране угоститељских обје-
ката, посластичарница и др., 
плаћа се такса у месечном из-
носу по заузетом m² и то: 

 - у екстра зони 260,00 динара, 

 - у зони А 200,00 динара, 

 - у зони Б 150,00 динара, 

 - у зони В и Г 100,00 динара,

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 про-
ширеног дела баште. 

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

3. За постављање уређаја за сла-
долед, расхладних витрина, 
полица за воће, полица за из-
лагање робе различитих ар-

тикала, апарата за кокице и 
друге печењарске производе и 
сл., плаћа се такса, у месечном 
износу по уређају и то: 

 - у екстра зони 1.500,00 дина-
ра, 

 - у зони А 1.200,00 динара, 

 - у зони Б 600,00 динара, 

 - у зони В и Г 300,00 динара. 

4. За постављање пултова за про-
дају украсних предмета, изла-
гање и продају касета, 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 пар-
кова, циркуса, вашара, свадби 
и других објекта за извођење 
забавних програма, плаћа се 
такса по заузетом m² у дневном 
износу од 100,00 динара. 

У случају постављања забав-
них паркова на период дужи од 30 дана 
утврђује се такса у износу од 20.000,00 
динара месечно, а највише до 100 m², по 
посебном Решењу Одељења за привреду.

6. За коришћење јавне површине 
за вршење угоститељских ус-
луга ван пословних просторија 
у време државних, верских и 
других празника и приликом 
одржавања других манифес-
тација, плаћа се такса по зау-
зетом m² у дневном износу од 
150,00 динара. 

7. За коришћење избетонира-
не или уређене површине на-
мењене паркирању возила 
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На основу члана 7. и 9. Закона 
о финансирању локалне самоуправе  
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013) и 
члана 37. тачка 13. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка " број 24/2013- пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 26.  седници, одржаној 
дана 10. децембра 2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
о општинским административним 

таксама 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се Општин-
ске административне таксе (у даљем 
тексту: таксе) за списе и радње у управ-
ним стварима, као и за друге списе и 
радње из делокруга рада органа Општи-
не Бачка Паланка, које издају, односно 
објављују у оквиру послова из своје из-
ворне надлежности и уређују питања 
које се односе на обвезнике такси, напла-
ту, ослобађања од обавезе плаћања таксе, 
висину таксе и др. 

 Таксе наплаћују и предузећа, ус-
танове и друге организације у вршењу 
јавних овлашћења која су им поверена 
Одлуком Скупштине општине Бачка Па-
ланка. 

Члан 2. 

Списи и радње за које се плаћа 
такса, као и висина таксе утврђују се Та-
рифом општинских административних 
такси (у даљем тексту: Таксена тарифа), 
која је саставни део ове одлуке. 

Такса се не може наплатити ако 
Таксеном тарифом није прописана, нити 
се може наплатити у износу већем или 
мањем од прописаног. 

II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ

Члан 3.

Обвезник таксе (у даљем текс-
ту: обвезник) јесте подносилац захтева, 
односно поднеска, којим се поступак 
покреће, односно врши радња прописана 
Таксеном тарифом. 

Ако за исту таксу постоји више 
таксених обвезника, њихова обавеза је 
солидарна. 

Ако записник замењује захтев, од-
носно поднесак из става 1. овог члана, за 
који се плаћа такса, обвезник је давалац 
изјаве на записник. 

III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Члан 4. 

Ако Таксеном тарифом није друга-
чије прописано, таксена обавеза настаје: 

1. За поднеске – у тренутку када 
се предају, а за захтеве дате 
на записник када се записник 
састави; 

2. За решења, дозволе и 
друге исправе – у тренутку 
подношења захтева за њихово 
издавање; 

3. За управне радње – у тренутку 
подношења захтева за 
извршење тих радњи. 

Члан 5. 

Такса се плаћа на прописани уп-
латни рачун буџета Општине Бачка Па-
ланка, у тренутку настанка таксене оба-

Напомена: 

1. Таксени обвезник из овог та-
рифног броја је правно или фи-
зичко лице које има регистро-
вану 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 презиме држаоца, адресу 
места држања апарата, врсту 
апарата и датум почетка ко-
ришћења апарата. 

3. Таксу по овом тарифном броју 
утврђује и наплаћује Служба 
за утврђивање и наплату јав-
них прихода сразмерно време-
ну коришћења. Решење се из-
даје на период од годину дана, 
а такса се плаћа месечно. 

4. Служба за утврђивање и нап-
лату јавних прихода дужна је 
да води евиденцију таксених 
обвезника са подацима о заду-
жењу и наплати. 

Тарифни број 6. 

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 15,00 динара. 

Напомена: 

1. Одобрење за коришћење јав-
них површина по овом тариф-
ном броју издаје Одељења за 
привреду. 

2. Таксу по овом тарифном броју 
наплаћује Одељење за привре-

ду и утврђује се сразмерно вре-
мену на које је издато одобрење 
за коришћење површине која 
се заузима за кампове, поста-
вљање шатора и других објека-
та привременог карактера. 

3. Таксу по овом тарифном броју 
не плаћају корисници јавних 
површина приликом органи-
зовања хуманитарних и спорт-
ских манифестација. 

Тарифни број 7. 

За заузеће јавне површине грађе-
винским материјалом и за извођење 
грађевинских радова, плаћа се такса по 
m² заузете јавне површине у дневном из-
носу и то: 

 - у екстра и зони А 13,00 динара, 

 - у зони Б 8,00 динара, 

 - у зони В и Г 7,00 динара. 

Напомена: 

1. Одобрење за заузеће јавне 
површине грађевинским ма-
теријалом и опремом при из-
вођењу грађевинских радова, 
из овог тарифног броја издаје 
Одељење за привреду.

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. 

3. Таксу по овом тарифном броју 
плаћа обвезник пре заузећа 
јавне површине, сразмерно 
времену коришћења. 
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6. Црвени крст Србије; 

7. дипломатско - конзуларна 
представништва стране држа-
ве, под условом узајамности; 

8. месне заједнице.

Члан 12. 

Не плаћа се такса за: 

1. списе и радње у поступцима 
који се воде по службеној дуж-
ности; 

2. списе и радње у поступку за 
повраћај више или погреш-
но плаћених локалних јавних 
прихода, као и за рефакцију, 
односно за рефундацију јавних 
прихода;

3. за списе и радње у поступку 
за исправљање грешака у ре-
шењима, другим исправама и 
службеним евиденцијама;

4. пријаве за упис у матичне 
књиге;

5. пријаве и прилоге уз њих, за 
утврђивање јавних прихо-
да, списе и радње у поступку 
за утврђивање смањења ка-
тастарског прихода због еле-
ментарних непогода, биљних 
болести, штеточина и дру-
гих ванредних догађаја, као и 
списе и радње за остваривање 
законом прописаних пореских 
подстицаја и ослобађања код 
плаћања јавних прихода;

6. списе и радње за остваривање 
права из обавезног социјалног 
осигурања, социјалне зашти-
те, борачко инвалидске заш-
тите и заштите цивилних ин-
валида рата, односно права у 
складу са прописима којима се 

уређује финансијска подршка 
породици са децом; 

7. списе и радње у вези са предш-
колским и школским васпи-
тањем и образовањем, обра-
зовањем студената, стручним 
усавршавањем, односно прек-
валификацијом;

8. списе, радње, као и прилоге 
који се морају поднети уз за-
хтев у вези са регулисањем 
војне обавезе;

9. списе и радње у поступку за 
сахрањивање;

10. поднеске упућене органима за 
преставке и притужбе;

11. списе и радње у поступку за 
заснивање радног односа и 
остваривање права по том ос-
нову;

12. списе и радње за које је ос-
лобађање од плаћања таксе 
уређено међунардним угово-
ром;

13. списе и радње у поступку за 
састављање  односно испра-
вљање бирачких спискова, као 
и спискова за кандидовање; 

14. списе и радње за које је осло-
бађање од плаћања таксе по-
себно прописано Тарифом;

15. за потврду о правоснажности 
или извршности која се ставља 
на управни акт;

Члан 13. 

Ако је поступак покренут на за-
хтев више обвезника од којих су неки ос-
лобођени од плаћања таксе, таксу у том 
поступку плаћа обвезник који није осло-
бођен плаћања таксе.

везе, ако за поједине случајеве није дру-
гачије приписано. 

Члан 6. 

Ако у поступку један или више 
обвезника поднесу више захтева који 
имају исти правни основ, а доноси се јед-
но решење, такса се плаћа за сваки поје-
диначни захтев, ако Тарифом није друга-
чије одређено. 

IV НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Члан 7. 

Такса се плаћа у прописаном нов-
чаном износу. 

Обвезник је дужан да приложи до-
каз да је таксу платио. 

Члан 8.

У решењу или другој исправи за 
коју је такса плаћена означава се да је 
такса  плаћена, износ таксе који је плаћен 
и тарифни број по којем је такса плаћена. 

Члан 9.

Ако таксени обвезник који је ду-
жан да плати таксу непосредно подне-
се нетаксиран или недовољно таксиран 
захтев или поднесак, овлашћено лице 
органа за пријем захтева или поднеска 
затражиће од таксеног обвезника да пла-
ти прописану таксу у року од 10 дана од 
дана подношења захтева и обавестиће га 
о последицама неплаћања таксе о чему 
сачињава забелешку на спису. 

Ако нетаксиран или недовољно 
таксиран захтев или поднесак стигне по-
штом, овлашћено лице органа за пријем 
захтева или поднеска позваће таксеног 
обвезника писменом опоменом да у року 
од 10 дана од дана пријема опомене пла-

ти прописану таксу и таксу за опомену 
и упозориће га на последице неплаћања 
таксе. 

Ако таксени обвезник уплати так-
су у року из става 1. и 2. овог члана, сма-
тра  се да је захтев односно поднесак био 
од почетка уредно таксиран.

Ако таксени обвезник не уплати 
таксу у року из става 1. овог члана, нап-
лата таксе и опомене из става 2. овог чла-
на извршиће се пре уручења решења или  
друге исправе, односно пре саопштења  
обвезнику да је  радња извршена. 

Члан 10. 

У погледу повраћаја, камате, при-
нудне наплате, застарелости и осталог 
што није посебно прописано овом одлу-
ком, сходно се примењују прописи који-
ма се уређују порески поступак и порес-
ка администрација. 

V ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА 
ТАКСЕ

Члан 11. 

Ослобађају се плаћања таксе: 

1. органи, организације и инсти-
тутције Републике Србије;

2. органи и организације ауто-
номних покрајина, односно је-
диница локалне самоуправе; 

3. организације обавезног со-
цијалног осигурања; 

4. установе основане од стране 
Републике Србије, аутономних 
покрајина, односно јединица 
локалне самоуправе; 

5. цркве и верске заједнице ре-
гистроване у складу са За-
коном о црквама и верским 
заједницама; 
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Члан 19.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“,  а примењује се од 1. јануара 2015. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-43-13/2014
10. децембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник,
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

ТАРИФА ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 
(ТАКСЕНА ТАРИФА)

Тарифни број 1. 

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву или други поднесак ако овом одлуком 
није другачије прописано 150,00 

2. За захтев за давање мишљења о примени општинских прописа 200,00

НАПОМЕНА: 

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник 
захтева брже поступање по раније поднетом захтеву и на захтев за приступ информа-
цијама од јавног значаја, у складу са законом којим се уређује слободан приступ инфор-
мацијама од јавног значаја. 

Тарифни број 2. 

1. За сва решења које доносе органи општине ако овом одлуком није другачије 
прописано  250,00 

2. За уверења и потврде на основу евиденције или спроведеног поступка  200,00
3. За опомену којом се странка позива да плати таксу 150,00

НАПОМЕНА:

Ако се решење доноси по захтеву више лица такса из овог тарифног броја се плаћа 
према броју обвезника којима се решење уручује. 

Тарифни број 3. 

1. За жалбу против решења   200,00 

Члан 14. 

У решењу, исправи, документу 
или писмену који се издаје без плаћања 
таксе мора се означити сврха издавања и 
основ ослобађања од плаћања таксе. 

VI  НАДЗОР

Члан 15.

Надзор над применом ове одлуке 
врши Општинска управа путем Одељења 
за општу управу и заједничке послове. 

VII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Новчаном казном од 500,00 ди-
нара до 25.000,00 динара казниће се за 
прекршај одговорно лице ако: 

 - изврши радњу по поднетом 
захтеву без доказа о наплати 
таксе, односно трошкова за по-
себне услуге,

 - у решењу или другој исправи 
за коју је такса плаћена не оз-
начи да је такса плаћена, износ 
таксе и тарифни број по којем 
је такса плаћена,

 - не обавести обвезника који 
је захтев поднео без доказа о 
плаћеној такси у прописаном 
износу, да је дужан да плати 
прописану таксу и да о томе 
поднесе доказ, односно ако 
таксу не плати у прописаном 
износу пре уручења затраже-
ног решења или друге исправе, 
односно пре саопштења обвез-
нику да је радња извршена, од-
носно ако не покрене поступак 
принудне наплате таксе,

 - по захтевима који без доказа о 
плаћеној такси у прописаном 
износу стигну поштом из ино-
странства, обвезнику уручи 
затражено решење или другу 
исправу, односно саопштење 
да је радња извршена,

 - у решењу, исправи, докумен-
ту или писменом које се издаје 
без плаћања таксе, не означи 
сврху издавања и основ осло-
бађања од плаћања таксе, 

Новчаном казном од 2.500,00 до 
25.000,00 динара казниће се за прекршај 
одговорно лице у органу ако у поступку 
пред тим органом омогући коришћење 
решења, исправе, документа или пис-
мена које је, у складу са законом, издато 
без плаћања таксе за сврху за коју није 
издато.

VIII  ПРЕЛАЗНЕ И  ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 17.

За списе и радње у управним ства-
рима и за друге списе и радње за које се 
плаћа такса, за таксене обавезе које су 
настале а нису плаћене до ступања на 
снагу ове одлуке такса се плаћа у скла-
ду са прописима који су били на снази у 
време настанка таксене обавезе. 

Члан 18.

Даном почетка примене ове одлу-
ке, престаје да важи Одлука о општин-
ским административним таксама 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 9/2009 и 22/2009). 



1002 страна - Број 36/2014        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        15. децембар 2014. године 15. децембар 2014. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 36/2014 - страна 1003  

5. 

За потврђивање пријема документације о пријави почетка извођења 
радова плаћа се такса и то: 
-пословних објеката 
-стамбених објеката 
-помоћних објеката
-пољопривредних објеката
-монтажних објеката
-викенд објеката 
-инфраструктурних објеката 

750,00
600,00
250,00
150,00
300,00
400,00

1.500,00
6. За издавање решења о уклањању објекта 500,00

7. За издавање решења о потврди нацрта посебних делова зграде 

15 дин/м2 
корисне 

површине 
објекта 

8. За решење о промени намене обрадивог пољопривредног земљишта 1.000,00
9. За издавање решења о привременој грађевинској дозволи 5.000,00 

Тарифни број 6. 

1.
За излазак општинских инспекција на лице места по захтеву странке: 
-за физичка лица 
-за правна лица и предузетнике 500,00

1.000,00

Тарифни број 7. 

1. За решења о исељењу лица које  без правног основа користи стан или 
заједничку просторију   400,00

2. За административно извршење решења из тачке 1. овог тарифног броја 500,00

Тарифни број 8. 

1.

За закључење брака: 
 - у дане викенда или празника ван службених просторија

 - у дане викенда или празника у службеним просторијама  

 - радним даном у радно време ван службених просторија 

 - радним даном ван радног времена у службеним простријама

10.000,00
2.000,00
5.000,00
2.000,00

Тарифни број 9. 

1. За излазак на терен за оверу потписа, рукописа и преписа   500,00 

Тарифни број 10. 

1.

За разгледање и преписивање завршених службених списа и то: 
 - за увид у списе предмета који се налазе у архиви

 - за увид у пројектну документацију која се налази у архиви   

 - за издавање преписа из архива по сваком листу 

150,00
150,00
150,00

НАПОМЕНА: 

Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења, такса из овог 
тарифног броја плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом. 

Тарифни број 4. 

1.
За решење, дозволу, одобрење, сагласност   или други акт који доноси, односно 
издаје предузеће, установа или друга организација којој је општим актом 
општине поверено вршење јавних овлашћења 

250,00 

2. За жалбу, приговор или друга правна средства против акта из тачке 1. овог 
тарифног броја 200,00 

Тарифни број 5.

1.

За издавање локацијске дозволе ради изградње или реконструкције 
објекта плаћа се такса и то:   
а) за објекте комуналне, енергетске и друге инфраструктуре на 
основу грађевинске вредности објекта и то: 
- до 800.000,00 динара 
- до 1.500.000,00 динара 
- до 5.000.000,00 динара 
- до 10.000.000,00 динара 
- до 50.000.000,00 динара 
- преко 50.000.000,00 динара 
НАПОМЕНА: наплаћен износ таксе не може бити мањи од 3.000,00 
динара
б) за остале објекте према бруто развијеној изграђеној површини 
свих етажа: 
- пословни простор 
- стамбени простор 
- пратећи, економски и други објекти
НАПОМЕНА: наплаћен износ таксе не може бити мањи од 2.500,00 
динара
ц) за викенд објекте: 
- до 30 м2, 
-преко 30 м2 

2%
1,5%
1,3%
0,7%
0,3%
0,15%

50 дин/м2
35 дин/м2
20 дин/м2

3.000,00 
4.000,00

2. За издавање информације о локацији 2.000,00 

3. За издавање потврде да су урбанистичко - технички документи изграђени 
у складу са планским документима 1.000,00

4.

За издавање решења којим се одобрава изградња објеката за које се не 
издаје грађевинска дозвола и то: 
-за физичка лица 
-за правна лица

800,00
3.000,00
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13. За решење о постављању покретних тезги и других покретних и привремених 
објеката 

300,00

14. За решење којим се одобрава коришћење обале и воденог простора у сврху 
привредне, спортске или друге делатности 500,00

Тарифни број 15. 

1. За решење којим се одлучује о радном времену угоститељских објеката дужег 
од прописаног, у случају организовања свадби испраћаја, рођендана и сл.   500,00

Тарифни број 16. 

1. За издавање пореског уверења у обављању послова из своје изворне 
надлежности   300,00

305

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/2011 и 88/2013), члана 3. Закона о промету непокретности 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 93/2014), члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе 
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2012), члана 15. став 1. Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 10/2014 и 21/2014) и члана 37. тачка 
22. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013- пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 26. седници, 
одржаној дана 10. децембра 2014. године, доноси

О Д Л У К У
о прибављању  непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка

Члан 1.

Општина Бачка Паланка приступа спровођењу поступка прибављања 
непокретности уписане у Лист непокретноти бр. 1140 К.О. Младеново, уписане под кат. 
парц. бр. 1471/4, земљиште под зградом – објектом у површини од 57м2, земљиште уз 
зграду у површини од 6а 42м2 К.О. Младеново, уписано на земљишту право коришћења 
ДОО АГРО-ПЛУС Бачка Паланка, државна својина, док је на помоћној згради-ЦРПНА 
СТАНИЦА уписана приватна својина ДОО АГРО-ПЛУС Бачка Паланка.

Члан 2.

 Поступак прибављања непокретности у јавну својину спровешће се бестеретним 
правним послом, Уговором о поклону. 

2. За узимање захтева странке на записник, односно за састављање записника по 
захтеву странке, по страници 200,00

3. За издавање радне књижице 200,00
4. За све промене уписа у радној књижици 100,00

Тарифни број 11. 

1. За службени образац поднеска и типизиране обрасце које одређује или 
набавља Општинска управа  100,00

2.
За услуге фотокопирања:

 - по страници 5,00

Тарифни број 12. 

1. За преглед просторије и испуњеност услова за заштиту животне средине у 
обављању делатности по м2 пословног простора   100,00

2. За издавње мишљења о усклађености  услова који испуњавају објекти за 
држање животиња у складу са важећим прописима по 1м2 простора  50,00

Тарифни број 13. 

1. За коришћење обележених такси места на такси стајалиштима такса се плаћа 
по такси возилу у годишњем износу   1.000,00

2. За решење о одобрењу или измени реда вожње у приградском саобраћају 500,00
3. За решење о испуњености услова за обављање ауто- такси делатности 500,00 

Тарифни број 14. 

1. За пријаву на конкурс за учешће на јавном надметању за давање у закуп 
пословног простора   500,00

2. За пријаву на конкурс за учешће на јавном надметању за доделу јавне 
површине за привремено постављање мањег монтажног објекта и уређаја 500,00

3. За решење којим се одлучује о постављању киоска, монтажних барака и 
монтажних гаража 500,00

4. За решење којим се одлучује о заузимању јавне површине за постављање 
летњих башти 800,00

5. За решење којим се одлучује о заузимању јавне површине слободно стојеће и 
зидне витрине 200,00

6. За решење којим се одлучује о заузимању јавне површине за постављање 
перди 200,00

7. За решење којим се одлучује о заузимању јавне површине за постављање 
пулта за излагање и продају књига, часописа и других публикација 500,00

8. За решење којим се одлучује о заузимању јавне површине, за постављање 
билборда и рекламних ознака 500,00

9. За решење којим се одлучује о заузимању јавне површине за постављање 
апарата за печењарске производе 300,00

10. За решење којим се одлучује о заузимању јавне површине за постављање 
објеката за извођење забавног програма 1.000,00

11. За решење којим се одлучује о заузимању јавне површине за постављање 
објеката за заштиту зелених површина 200,00

12. За решење којим се одлучује о заузимању јавне површине за постављање 
других објеката и уређаја 200,00
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15м2, у делу 1/1, уписана у 
Лист непокретности бр. 3845 
КО Бачка Паланка - град;

 - кат. парц. бр. 4292/35, Град, 
њива 2. класе у површини од 
1а 99м2, у делу 1/1, уписана у 
Лист непокретности бр. 3845 
КО Бачка Паланка - град;

 - кат. парц. бр. 4292/36, Град, 
њива 2. класе у површини од 
15а 47м2, у делу 1/1, уписана 
у Лист непокретности бр. 3845 
КО Бачка Паланка - град;

 - кат. парц. бр. 4292/37, Град, 
њива 2. класе у површини од 
5а 05м2, у делу 1/1, уписана у 
Лист непокретности бр. 3845 
КО Бачка Паланка - град;

 - кат. парц. бр. 4300/9, Новосад-
ски пут, њива 2. класе у повр-
шини од 13а 56м2, у делу 1/1, 
уписана у Лист непокретности 
бр. 3845 КО Бачка Паланка - 
град;

 - кат. парц. бр. 4300/11, Новосад-
ски пут, њива 3. класе у повр-
шини од 29а 84м2, у делу 1/1, 
уписана у Лист непокретности 
бр. 3845 КО Бачка Паланка - 
град;

 - кат. парц. бр. 4300/12, Град, 
њива 3. класе у површини од 
15а 29м2, у делу 1/1, уписана 
у Лист непокретности бр. 3845 
КО Бачка Паланка - град;

 - кат. парц. бр. 4292/38, Град, 
њива 3. класе у површини од 
80а 90м2, у делу 350380/455328, 
уписана у Лист непокретности 
бр. 8047 КО Бачка Паланка - 
град;

 - кат. парц. бр. 4292/39, Град, 
њива 3. класе у површини од 
77а 78м2, у делу 350380/455328, 

уписана у Лист непокретности 
бр. 8047 КО Бачка Паланка - 
град;

 - кат. парц. бр. 4292/40, Град, 
њива 3. класе у површини од 
1ха 14а 48м2, ливада 2. класе у 
површини од 4а 82м2, шума 1. 
класе у површини од 2а 66м2 
и трстик – мочвара 1. класе у 
површини од 35а 56м2, укупне 
површине 1ха 57а 52м2, у делу 
350380/455328, уписана у Лист 
непокретности бр. 8047 КО Ба-
чка Паланка - град;

 - кат. парц. бр. 4242, Град, лива-
да 2. класе у површини од 21а 
00м2, у делу 7684/8400, уписа-
на у Лист непокретности бр. 
8045 КО Бачка Паланка - град;

 - кат. парц. бр. 4246, Новосад-
ски пут, њива 2. класе у повр-
шини од 1ха 38а 40м2, у делу 
648432/996480, уписана у Лист 
непокретности бр. 8046 КО Ба-
чка Паланка - град;

 - кат. парц. бр. 4292/20, Индус-
тријска зона 9, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни од 18а 77м2, земљиште уз 
зграду - објекат у површини 
од 5а 00м2, њива 2. класе у 
површини од 33а 56м2, укуп-
не површине 57а 33м2, у делу 
49068/68796, уписана у Лист 
непокретности бр. 8048 КО Ба-
чка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4292/33, Индус-
тријска зона, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни од 9а 42м2, земљиште уз 
зграду - објекат у површини 
од 5а 00м2, њива 2. класе у 
површини од 19а 29м2, укуп-
не површине 33а 71м2, у делу 
59760/160344, уписана у Лист 

Члан 3.

Поступак за прибављање не-
покретности из члана 1. ове Одлуке у 
поступку непосредне погодбе спровешће 
Комисија за прибављање и распола-
гање непокретностима у јавној својини 
Општине Бачка Паланка (у даљем текс-
ту: Комисија).

Члан 4.

Обавезује се Комисија из члана 3. 
ове Одлуке да након спроведеног пос-
тупка непосредне погодбе Служби за 
имовинско-правне и стамбене послове 
Општинске управе Општине Бачка 
Паланка достави извештај са предлогом 
да се непокретност прибави у својину 
Општине Бачка Паланка.

Члан 5.

Након спроведеног поступка не-
посредне погодбе Скупштина општине 
Бачка Паланка донеће одлуку о приба-
вљању непокретности из члана 1. ове 
Одлуке у јавну својину Општине Бачка 
Паланка.

Уговор о прибављању  непокрет-
ности из члана 1. ове Одлуке закључиће 
председник Општине, након приба-
вљеног мишљења Општинског јавног 
правобранилаштва Бачка Паланка.

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу 8 дана 
од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-46-65/2014
10. децембар  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштинне општине
Мита Лачански, с.р.

306

На основу члана 27. став 10. , чла-
на 29. став 2. и члана 30. став 1. тачка 2. 
Закона о јавној својини („Службени гла-
сник РС“ број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 
члана 3. став 1. тачка 3. Уредбе о услови-
ма прибављања и отуђења непокретнос-
ти непосредном погодбом, давања у за-
куп ствари у јавној својини и поступци-
ма јавног надметања и прикупљања пис-
мених понуда („Службени гласник РС“ 
број 24/2012), члана 15. став 1. Одлуке о 
прибављању и располагању стварима у 
јавној својини Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 10/2014 и 21/2014) и члана 37. 
тачка 24. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 26. седници, одржаној дана 10. де-
цембра 2014. године, доноси

ОДЛУКУ
о размени непокретности у јавној 
својини Општине Бачка Паланка 

Члан 1.

 Општина Бачка Паланка је упи-
сана као носилац права јавне својине на 
непокретностима и то:

 - кат. парц. бр. 4292/19, Индус-
тријска зона, њива 2. класе у 
површини од 16а 26м2 у делу 
1/1, уписана у Лист непокрет-
ности бр. 3845 КО Бачка Па-
ланка - град;

 - кат. парц. бр. 4292/34, Град, 
њива 2. класе у површини од 
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ке у делу 18968/109692, Мирја-
на Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 18968/109692, 
Софија Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 18968/109692, Со-
фија Пешић из Београда у делу 
10146/109692, Весна Секицки 
из Београда у делу 3382/109692, 
Љиљана Секицки из Београ-
да у делу 3382/109692, Ђорђе 
Секицки из Београда у делу 
3382/109692 и Стојанка Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
13528/109692, уписана у Лист 
непокретности бр. 8049 КО Ба-
чка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4245, Град, лива-
да 2. класе у површини од 3а 
86м2, Јелица Јовин из Бачке 
Паланке у делу 2404/13896, 
Александра Бучко – Јовин 
из Бачке Паланке у делу 
2404/13896, Мирјана Менчик 
– Јовин из Бачке Паланке у 
делу 2404/13896, Софија Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
2404/13896, Софија Пешић из 
Београда у делу 1284/13896, 
Весна Секицки из Београ-
да у делу 428/13896, Љиљана 
Секицки из Београда у делу 
428/13896, Ђорђе Секицки из 
Београда у делу 428/13896 и 
Стојанка Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 1712/13896, упи-
сана у Лист непокретности бр. 
8050 КО Бачка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4292/38, Град, њи-
ва 3. класе у површини од 80а 
90м2, Јелица Јовин из Бачке 
Паланке у делу 18149/455328, 
Александра Бучко – Јовин 
из Бачке Паланке у делу 
18149/455328, Мирјана Мен-
чик – Јовин из Бачке Паланке 
у делу 18149/455328, Софија 
Јовин из Бачке Паланке у делу 

18149/455328, Софија Пешић из 
Београда у делу 9706/455328, 
Весна Секицки из Београда 
у делу 3235/455328, Љиљана 
Секицки из Београда у делу 
3235/455328, Ђорђе Секицки 
из Београда у делу 3235/455328 
и Стојанка Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 12941/455328, упи-
сана у Лист непокретности бр. 
8047 КО Бачка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4292/39, Град, њи-
ва 3. класе у површини од 77а 
78м2, Јелица Јовин из Бачке 
Паланке у делу 18149/455328, 
Александра Бучко – Јовин 
из Бачке Паланке у делу 
18149/455328, Мирјана Мен-
чик – Јовин из Бачке Паланке 
у делу 18149/455328, Софија 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
18149/455328, Софија Пешић из 
Београда у делу 9706/455328, 
Весна Секицки из Београда 
у делу 3235/455328, Љиљана 
Секицки из Београда у делу 
3235/455328, Ђорђе Секицки 
из Београда у делу 3235/455328 
и Стојанка Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 12941/455328, упи-
сана у Лист непокретности бр. 
8047 КО Бачка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4292/40, Град, 
њива 3. класе у површини од 
1ха 14а 48м2, ливада 2. класе у 
површини од 4а 82м2, шума 1. 
класе у површини од 2а 66м2, 
трстик – мочвара 1. класе у по-
вршини од 35а 56м2, укупне 
површине 1ха 57а 52м2, Јели-
ца Јовин из Бачке Паланке у 
делу 18149/455328, Александра 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 18149/455328, Мирја-
на Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 18149/455328, 
Софија Јовин из Бачке Палан-

непокретности бр. 8719 КО Ба-
чка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4292/23, Индус-
тријска зона, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни од 18а 84м2, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни од 3а 10м2, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни од 6а 73м2, земљиште под 
зградом – објектом у површини 
од 96м2, земљиште уз зграду - 
објекат у површини од 5а 00м2, 
њива 2. класе у површини од 
33а 13м2, укупне површине 67а 
76м2, у делу 440463/677600, 
породична стамбена зграда 
бр. 1, Индустријска зона, на 
кат. парц. бр. 4292/23, у делу 
440463/677600, пословна згра-
да за коју није утврђена де-
латност бр. 2, Индустријска 
зона, на кат. парц. бр. 4292/23, 
у делу 440463/677600, послов-
на зграда за коју није утврђена 
делатност бр. 3, Индустријска 
зона, на кат. парц. бр. 4292/23 
у делу 440463/677600, послов-
на зграда за коју није утврђена 
делатност бр. 4, Индустријска 
зона, на кат. парц. бр. 4292/23, 
у делу 440463/677600, уписана 
у Лист непокретности бр. 8720 
КО Бачка Паланка - град; 

Члан 2.

Јелица Јовин из Бачке Паланке, 
Александра Бучко – Јовин из Бачке Па-
ланке, Мирјана Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке, Софија Јовин из Бачке Палан-
ке, Софија Пешић из Београда, Весна Се-
кицки из Београда, Љиљана Секицки из 
Београда, Ђорђе Секицки из Београда и 
Стојанка Јовин из Бачке Паланке уписа-
ни су као носиоци права приватне своји-
не на непокретностима и то:

 - кат. парц. бр. 4302, Новосад-
ски пут, њива 2. класе у по-
вршини од 13а 06м2, Јелица 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
13292/77088, Александра Бучко 
– Јовин из Бачке Паланке у де-
лу 13292/77088, Мирјана Мен-
чик – Јовин из Бачке Паланке 
у делу 13292/77088, Софија 
Јовин из Бачке Паланке у де-
лу 13292/77088, Софија Пешић 
из Београда у делу 7176/77088, 
Весна Секицки из Београда 
у делу 2392/77088, Љиљана 
Секицки из Београда у делу 
2392/77088, Ђорђе Секицки из 
Београда у делу 2392/77088 и 
Стојанка Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 9568/77088, упи-
сана у Лист непокретности бр. 
8718 КО Бачка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4303, Маршала 
Тита, њива 2. класе у повр-
шини од 2а 56м2, Јелица Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
1594/9216, Александра Бучко – 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
1594/9216, Мирјана Менчик – 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
1594/9216, Софија Јовин из Ба-
чке Паланке у делу 1594/9216, 
Софија Пешић из Београда у 
делу 852/9216, Весна Секицки 
из Београда у делу 284/9216, 
Љиљана Секицки из Београда 
у делу 284/9216, Ђорђе Секиц-
ки из Београда у делу 284/9216 
и Стојанка Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 1136/9216, уписа-
на у Лист непокретности бр. 
8794 КО Бачка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4244, Град, тр-
стик - мочвара 1. класе у по-
вршини од 30а 47м2, Јелица 
Јовин из Бачке Паланке у де-
лу 18968/109692, Александра 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
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Софија Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 17396/160344, Софија 
Пешић из Београда у делу 
9300/160344, Весна Секицки из 
Београда у делу 3100/160344, 
Љиљана Секицки из Београ-
да у делу 3100/160344, Ђорђе 
Секицки из Београда у делу 
3100/160344 и Стојанка Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
12400/160344, уписана у Лист 
непокретности бр. 8719 КО Ба-
чка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4292/23, Индус-
тријска зона, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни 18а 84м2, земљиште под 
зградом – објектом у повр-
шини 3а 10м2, земљиште под 
зградом – објектом у повр-
шини 6а 73м2, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни 96м2, земљиште уз згра-
ду – објекат 5а 00м2, њива 2. 
класе у површини од 33а 13м2, 
укупне површине 67а 76м2, Је-
лица Јовин из Бачке Паланке у 
делу 41008/677600, Александра 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Мирја-
на Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 41008/677600, 
Софија Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Софија 
Пешић из Београда у делу 
21933/677600, Весна Секицки 
из Београда у делу 7310/677600, 
Љиљана Секицки из Београ-
да у делу 7310/677600, Ђорђе 
Секицки из Београда у делу 
7310/677600 и Стојанка Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
29242/677600, породична стам-
бена зграда бр. 1, Индустријска 
зона, на кат. парц. бр. 4292/23, 
Јелица Јовин из Бачке Паланке 
у делу 41008/677600, Алексан-

дра Бучко – Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 41008/677600, Ми-
рјана Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 41008/677600, 
Софија Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Софија 
Пешић из Београда у делу 
21933/677600, Весна Секицки 
из Београда у делу 7310/677600, 
Љиљана Секицки из Београ-
да у делу 7310/677600, Ђорђе 
Секицки из Београда у делу 
7310/677600 и Стојанка Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
29242/677600, пословна зграда 
за коју није утврђена делат-
ност бр. 2, Индустријска зона 
на кат. парц. бр. 4292/23, Јели-
ца Јовин из Бачке Паланке у 
делу 41008/677600, Александра 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Мирја-
на Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 41008/677600, 
Софија Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Софија 
Пешић из Београда у делу 
21933/677600, Весна Секицки 
из Београда у делу 7310/677600, 
Љиљана Секицки из Београ-
да у делу 7310/677600, Ђорђе 
Секицки из Београда у делу 
7310/677600 и Стојанка Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
29242/677600, пословна зграда 
за коју није утврђена делат-
ност бр. 3, Индустријска зона 
на кат. парц. бр. 4292/23, Јели-
ца Јовин из Бачке Паланке у 
делу 41008/677600, Александра 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Мирја-
на Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 41008/677600, 
Софија Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Софија 
Пешић из Београда у делу 
21933/677600, Весна Секицки 

ке у делу 18149/455328, Софија 
Пешић из Београда у делу 
9706/455328, Весна Секицки из 
Београда у делу 3235/455328, 
Љиљана Секицки из Београ-
да у делу 3235/455328, Ђорђе 
Секицки из Београда у делу 
3235/455328 и Стојанка Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
12941/455328, уписана у Лист 
непокретности бр. 8047 КО Ба-
чка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4242, Град, лива-
да 2. класе у површини од 21а 
00м2, Јелица Јовин из Бачке 
Паланке у делу 124/8400, Алек-
сандра Бучко – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 124/8400, Ми-
рјана Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 124/8400, Со-
фија Јовин из Бачке Паланке у 
делу 124/8400, Софија Пешић 
из Београда у делу 66/8400, 
Весна Секицки из Београда у 
делу 22/8400, Љиљана Секиц-
ки из Београда у делу 22/8400, 
Ђорђе Секицки из Београда 
у делу 22/8400 и Стојанка Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
88/8400, уписана у Лист не-
покретности бр. 8045 КО Бачка 
Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4246, Новосад-
ски пут, њива 2. класе у повр-
шини од 1ха 38а 40м2, Јелица 
Јовин из Бачке Паланке у де-
лу 60182/996480, Александра 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 60182/996480, Ми-
рјана Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 60182/996480, 
Софија Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 60182/996480, Со-
фија Пешић из Београда у делу 
32196/996480, Весна Секицки из 
Београда у делу 10732/996480, 
Љиљана Секицки из Београ-

да у делу 10732/996480, Ђорђе 
Секицки из Београда у делу 
10732/996480 и Стојанка Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
42928/996480, уписана у Лист 
непокретности бр. 8046 КО Ба-
чка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4292/20, Индус-
тријска зона 9, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни од 18а 77м2, земљиште уз 
зграду – објекат у површини 
од 5а 00м2, њива 2. класе у 
површини од 33а 56м2, укуп-
не површине 57а 33м2, Јелица 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
3412/68796, Александра Бучко 
– Јовин из Бачке Паланке у де-
лу 3412/68796, Мирјана Мен-
чик – Јовин из Бачке Паланке 
у делу 3412/68796, Софија Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
3412/68796, Софија Пешић из 
Београда у делу 1824/68796, 
Весна Секицки из Београ-
да у делу 608/68796, Љиљана 
Секицки из Београда у делу 
608/68796, Ђорђе Секицки из 
Београда у делу 608/68796 и 
Стојанка Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 2432/68796, упи-
сана у Лист непокретности бр. 
8048 КО Бачка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4292/33, Индус-
тријска зона, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни од 9а 42м2, земљиште уз 
зграду – објекат у површини 
од 5а 00м2, њива 2. класе у 
површини од 19а 29м2, укуп-
не површине 33а 71м2, Јелица 
Јовин из Бачке Паланке у де-
лу 17396/160344, Александра 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 17396/160344, Мирја-
на Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 17396/160344, 
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Паланке у делу 18968/109692, 
Софије Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 18968/109692, Со-
фије Пешић из Београда у делу 
10146/109692, Весне Секицки 
из Београда у делу 3382/109692, 
Љиљане Секицки из Београ-
да у делу 3382/109692, Ђорђа 
Секицки из Београда у делу 
3382/109692 и Стојанке Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
13528/109692, уписана у Лист 
непокретности бр. 8049 КО Ба-
чка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4245, Град, ли-
вада 2. класе у површини од 
3а 86м2, од стране Јелице Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
2404/13896, Александре Бучко 
– Јовин из Бачке Паланке у де-
лу 2404/13896, Мирјане Мен-
чик – Јовин из Бачке Паланке 
у делу 2404/13896, Софије Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
2404/13896, Софије Пешић из 
Београда у делу 1284/13896, 
Весне Секицки из Београ-
да у делу 428/13896, Љиљане 
Секицки из Београда у делу 
428/13896, Ђорђа Секицки из 
Београда у делу 428/13896 и 
Стојанке Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 1712/13896, упи-
сана у Лист непокретности бр. 
8050 КО Бачка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4292/40, Град, 
њива 3. класе у површини од 
1ха 14а 48м2, ливада 2. класе у 
површини од 4а 82м2, шума 1. 
класе у површини од 2а 66м2, 
трстик – мочвара 1. класе у 
површини од 35а 56м2, укуп-
не површине 1ха 57а 52м2, од 
стране Јелице Јовин из Бачке 
Паланке у делу 18149/455328, 
Александре Бучко – Јовин 
из Бачке Паланке у делу 

18149/455328, Мирјане Мен-
чик – Јовин из Бачке Паланке 
у делу 18149/455328, Софије 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
18149/455328, Софије Пешић из 
Београда у делу 9706/455328, 
Весне Секицки из Београда 
у делу 3235/455328, Љиљане 
Секицки из Београда у делу 
3235/455328, Ђорђа Секицки 
из Београда у делу 3235/455328 
и Стојанке Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 12941/455328, упи-
сана у Лист непокретности бр. 
8047 КО Бачка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4242, Град, ли-
вада 2. класе у површини од 
21а 00м2, од стране Јелице Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
124/8400, Александре Бучко – 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
124/8400, Мирјане Менчик – 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
124/8400, Софије Јовин из Ба-
чке Паланке у делу 124/8400, 
Софије Пешић из Београда у 
делу 66/8400, Весне Секицки 
из Београда у делу 22/8400, 
Љиљане Секицки из Београда 
у делу 22/8400, Ђорђа Секиц-
ки из Београда у делу 22/8400 
и Стојанке Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 88/8400, уписана 
у Лист непокретности бр. 8045 
КО Бачка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4246, Новосадски 
пут, њива 2. класе у површини 
од 1ха 38а 40м2, од стране Је-
лице Јовин из Бачке Паланке у 
делу 60182/996480, Александре 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 60182/996480, Ми-
рјане Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 60182/996480, 
Софије Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 60182/996480, Со-
фије Пешић из Београда у делу 

из Београда у делу 7310/677600, 
Љиљана Секицки из Београ-
да у делу 7310/677600, Ђорђе 
Секицки из Београда у делу 
7310/677600 и Стојанка Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
29242/677600, пословна зграда 
за коју није утврђена делат-
ност бр. 4, Индустријска зона 
на кат. парц. бр. 4292/23, Јели-
ца Јовин из Бачке Паланке у 
делу 41008/677600, Александра 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Мирја-
на Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 41008/677600, 
Софија Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Софија 
Пешић из Београда у делу 
21933/677600, Весна Секицки 
из Београда у делу 7310/677600, 
Љиљана Секицки из Београ-
да у делу 7310/677600, Ђорђе 
Секицки из Београда у делу 
7310/677600 и Стојанка Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
29242/677600, уписана у Лист 
непокретности бр. 8720 КО Ба-
чка Паланка - град; 

Члан 3.

Општина Бачка Паланка присту-
па спровођењу поступка прибављања не-
посредном погодбом путем размене не-
покретности у јавну својину на којима су 
уписани Јелица Јовин из Бачке Паланке, 
Александра Бучко – Јовин из Бачке Па-
ланке, Мирјана Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке, Софија Јовин из Бачке Палан-
ке, Софија Пешић из Београда, Весна Се-
кицки из Београда, Љиљана Секицки из 
Београда, Ђорђе Секицки из Београда и 
Стојанка Јовин из Бачке Паланке на сле-
дећим непокретностима:

 - кат. парц. бр. 4302, Новосадски 
пут, њива 2. класе у површини 

од 13а 06м2, од стране Јелице 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
13292/77088, Александре Бучко 
– Јовин из Бачке Паланке у де-
лу 13292/77088, Мирјане Мен-
чик – Јовин из Бачке Паланке 
у делу 13292/77088, Софије 
Јовин из Бачке Паланке у де-
лу 13292/77088, Софије Пешић 
из Београда у делу 7176/77088, 
Весне Секицки из Београда 
у делу 2392/77088, Љиљане 
Секицки из Београда у делу 
2392/77088, Ђорђа Секицки из 
Београда у делу 2392/77088 и 
Стојанке Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 9568/77088, упи-
сана у Лист непокретности бр. 
8718 КО Бачка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4303, Маршала 
Тита, њива 2. класе у површи-
ни од 2а 56м2, од стране Јелице 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
1594/9216, Александре Бучко – 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
1594/9216, Мирјане Менчик – 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
1594/9216, Софије Јовин из Ба-
чке Паланке у делу 1594/9216, 
Софије Пешић из Београда у 
делу 852/9216, Весне Секицки 
из Београда у делу 284/9216, 
Љиљане Секицки из Београда 
у делу 284/9216, Ђорђа Секиц-
ки из Београда у делу 284/9216 
и Стојанке Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 1136/9216, уписа-
на у Лист непокретности бр. 
8794 КО Бачка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4244, Град, трс-
тик - мочвара 1. класе у повр-
шини од 30а 47м2, од стране 
Јелице Јовин из Бачке Паланке 
у делу 18968/109692, Алексан-
дре Бучко – Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 18968/109692, Ми-
рјане Менчик – Јовин из Бачке 
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родична стамбена зграда бр. 
1, Индустријска зона, на кат. 
парц. бр. 4292/23, од стране Је-
лице Јовин из Бачке Паланке у 
делу 41008/677600, Александре 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Мирја-
не Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 41008/677600, 
Софије Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Софије 
Пешић из Београда у делу 
21933/677600, Весне Секицки 
из Београда у делу 7310/677600, 
Љиљане Секицки из Београ-
да у делу 7310/677600, Ђорђа 
Секицки из Београда у делу 
7310/677600 и Стојанке Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
29242/677600, пословна зграда 
за коју није утврђена делатност 
бр. 2, Индустријска зона на кат. 
парц. бр. 4292/23, од стране Је-
лице Јовин из Бачке Паланке у 
делу 41008/677600, Александре 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Мирја-
не Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 41008/677600, 
Софије Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Софије 
Пешић из Београда у делу 
21933/677600, Весне Секицки 
из Београда у делу 7310/677600, 
Љиљане Секицки из Београ-
да у делу 7310/677600, Ђорђа 
Секицки из Београда у делу 
7310/677600 и Стојанке Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
29242/677600, пословна зграда 
за коју није утврђена делатност 
бр. 3, Индустријска зона на кат. 
парц. бр. 4292/23, од стране Је-
лице Јовин из Бачке Паланке у 
делу 41008/677600, Александре 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-

ке у делу 41008/677600, Мирја-
не Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 41008/677600, 
Софије Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Софије 
Пешић из Београда у делу 
21933/677600, Весне Секицки 
из Београда у делу 7310/677600, 
Љиљане Секицки из Београ-
да у делу 7310/677600, Ђорђа 
Секицки из Београда у делу 
7310/677600 и Стојанке Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
29242/677600, пословна зграда 
за коју није утврђена делатност 
бр. 4, Индустријска зона на кат. 
парц. бр. 4292/23, од стране Је-
лице Јовин из Бачке Паланке у 
делу 41008/677600, Александре 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Мирја-
не Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 41008/677600, 
Софије Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 41008/677600, Софије 
Пешић из Београда у делу 
21933/677600, Весне Секицки 
из Београда у делу 7310/677600, 
Љиљане Секицки из Београ-
да у делу 7310/677600, Ђорђа 
Секицки из Београда у делу 
7310/677600 и Стојанке Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
29242/677600, уписана у Лист 
непокретности бр. 8720 КО Ба-
чка Паланка – град.

Члан 4.

Општина Бачка Паланка присту-
па спровођењу поступка отуђења непо-
средном погодбом путем размене не-
покретности из јавне својине у корист 
Јелице Јовин из Бачке Паланке, Алексан-
дре Бучко – Јовин из Бачке Паланке, Ми-
рјане Менчик – Јовин из Бачке Паланке, 

32196/996480, Весне Секицки из 
Београда у делу 10732/996480, 
Љиљане Секицки из Београ-
да у делу 10732/996480, Ђорђа 
Секицки из Београда у делу 
10732/996480 и Стојанке Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
42928/996480, уписана у Лист 
непокретности бр. 8046 КО Ба-
чка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4292/20, Индус-
тријска зона 9, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни од 18а 77м2, земљиште уз 
зграду – објекат у површини 
од 5а 00м2, њива 2. класе у по-
вршини од 33а 56м2, укупне 
површине 57а 33м2, од стране 
Јелице Јовин из Бачке Паланке 
у делу 3412/68796, Александре 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 3412/68796, Мирјане 
Менчик – Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 3412/68796, Со-
фије Јовин из Бачке Паланке у 
делу 3412/68796, Софије Пешић 
из Београда у делу 1824/68796, 
Весне Секицки из Београ-
да у делу 608/68796, Љиљане 
Секицки из Београда у делу 
608/68796, Ђорђа Секицки из 
Београда у делу 608/68796 и 
Стојанке Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 2432/68796, упи-
сана у Лист непокретности бр. 
8048 КО Бачка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4292/33, Индус-
тријска зона, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни од 9а 42м2, земљиште уз 
зграду – објекат у површини 
од 5а 00м2, њива 2. класе у по-
вршини од 19а 29м2, укупне 
површине 33а 71м2, од стране 
Јелице Јовин из Бачке Паланке 
у делу 17396/160344, Алексан-
дре Бучко – Јовин из Бачке Па-

ланке у делу 17396/160344, Ми-
рјане Менчик – Јовин из Бачке 
Паланке у делу 17396/160344, 
Софије Јовин из Бачке Палан-
ке у делу 17396/160344, Софије 
Пешић из Београда у делу 
9300/160344, Весне Секицки из 
Београда у делу 3100/160344, 
Љиљане Секицки из Београ-
да у делу 3100/160344, Ђорђа 
Секицки из Београда у делу 
3100/160344 и Стојанке Јо-
вин из Бачке Паланке у делу 
12400/160344, уписана у Лист 
непокретности бр. 8719 КО Ба-
чка Паланка - град; 

 - кат. парц. бр. 4292/23, Индус-
тријска зона, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни 18а 84м2, земљиште под 
зградом – објектом у повр-
шини 3а 10м2, земљиште под 
зградом – објектом у повр-
шини 6а 73м2, земљиште под 
зградом – објектом у површи-
ни 96м2, земњиште уз згра-
ду – објекат 5а 00м2, њива 2. 
класе у површини од 33а 13м2, 
укупне површине 67а 76м2, од 
стране Јелице Јовин из Бачке 
Паланке у делу 41008/677600, 
Александре Бучко – Јовин 
из Бачке Паланке у делу 
41008/677600, Мирјане Мен-
чик – Јовин из Бачке Паланке 
у делу 41008/677600, Софије 
Јовин из Бачке Паланке у делу 
41008/677600, Софије Пешић из 
Београда у делу 21933/677600, 
Весне Секицки из Београда 
у делу 7310/677600, Љиљане 
Секицки из Београда у делу 
7310/677600, Ђорђа Секицки 
из Београда у делу 7310/677600 
и Стојанке Јовин из Бачке Па-
ланке у делу 29242/677600, по-
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уписана у Лист непокретности 
бр. 8047 КО Бачка Паланка – 
град у корист Јелице Јовин из 
Бачке Паланке, Александре 
Бучко – Јовин из Бачке Палан-
ке, у једнаким деловима.

Члан 5.

 Поступак размене непокретнос-
ти непосредном погодбом се спроводи у 
циљу развргнућа имовинске заједнице, 
а на основу Пресуде Општинског суда у 
Бачкој Паланци бр. П. 630/05 од 19. сеп-
тембра 2006. године, која је потврђена 
пресудом Окружног суда у Новом Саду 
бр. Гж. 7090/06 од 23. августа 2007. годи-
не, чиме су међусобна потраживања на 
непокретностима у погледу површине 
земљишта у потпуности измирена.

Члан 6.

Поступак прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом 
путем размене спровешће Комисија за 
прибављање и располагање непокрет-
ностима у јавној својини Општине Ба-
чка Паланка (у даљем тексту: Комисија) 
у складу са одредбама Одлуке о приба-
вљању и располагању стварима у јавној 
својини Општине Бачка Паланка.

Након спроведеног поступка Ко-
мисија за прибављање и располагање 
непокретностима у јавној својини дос-
тавиће предлог одлуке за прибављање и 
отуђење непокретности путем размене 
Скупштини општине Бачка Паланка.  

Члан 7.

За непокретности наведене у чла-
ну 1. и члану 2. ове Одлуке прибавље-
на је процена тржишне вредности не-
покретности од стране Пореске управе, 
Филијала Бачка Паланка под бројем 205-
464-08/2014 од 12. новембра 2014. године.

Члан 8.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-464-57/2014
10. децембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
  Скупштине општине, 

Мита Лачански, с.р.

307

На основу члана 2. став 1. и став 4. 
Закона о правобранилаштву („Службени 
гласник Републике Србије“ број 55/2014) 
и члана 23. Статута Општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 24/2013 – пре-
чишћен текст), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 26.  седници, 
одржаној дана 10. децембра 2014. године,  
донела је

О Д Л У К У
о правобранилаштву Општине 

Бачка Паланка 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Послове правне заштите имовин-
ских права и интереса Општине Бачка 
Паланка, обавља Правобранилаштво 
Општине Бачка Паланка (у даљем текс-
ту: Правобранилаштво). 

Правобранилаштво обавља своју 
функцију на основу Устава Републике 
Србије, закона, Статута општине Бачка 

Софије Јовин из Бачке Паланке, Софије 
Пешић из Београда, Весне Секицки из 
Београда, Љиљане Секицки из Београда, 
Ђорђа Секицки из Београда и Стојанке 
Јовин из Бачке Паланке на следећим не-
покретностима и то:

 - кат. парц. бр. 4292/19, Индус-
тријска зона, њива 2. класе у 
површини од 16а 26м2 у делу 
1/1, уписана у Лист непокрет-
ности бр. 3845 КО Бачка Па-
ланка – град у корист у корист 
Александре Бучко – Јовин из 
Бачке Паланке, у целости;

 - кат. парц. бр. 4292/34, Град, 
њива 2. класе у површини од 
15м2, у делу 1/1, уписана у 
Лист непокретности бр. 3845 
КО Бачка Паланка - град у ко-
рист Софије Пешић из Београ-
да, Весне Секицки из Београда, 
Љиљане Секицки из Београда, 
Ђорђа Секицки из Београда, у 
једнаким деловима;

 - кат. парц. бр. 4292/35, Град, 
њива 2. класе у површини од 
1а 99м2, у делу 1/1, уписана у 
Лист непокретности бр. 3845 
КО Бачка Паланка – град у ко-
рист Мирјане Менчик – Јовин 
из Бачке Паланке, Софије Јо-
вин из Бачке Паланке, у једна-
ким деловима;

 - кат. парц. бр. 4292/36, Град, 
њива 2. класе у површини од 
15а 47м2, у делу 1/1, уписана 
у Лист непокретности бр. 3845 
КО Бачка Паланка – град у ко-
рист Софије Пешић из Београ-
да, Весне Секицки из Београда, 
Љиљане Секицки из Београда, 
Ђорђа Секицки из Београда, у 
једнаким деловима;

 - кат. парц. бр. 4292/37, Град, 
њива 2. класе у површини од 
5а 05м2, у делу 1/1, уписана у 

Лист непокретности бр. 3845 
КО Бачка Паланка – град у 
корист Јелице Јовин из Бачке 
Паланке, Александре Бучко – 
Јовин из Бачке Паланке, у јед-
наким деловима;

 - кат. парц. бр. 4300/9, Новосад-
ски пут, њива 2. класе у повр-
шини од 13а 56м2, у делу 1/1, 
уписана у Лист непокретности 
бр. 3845 КО Бачка Паланка – 
град у корист Софије Пешић 
из Београда, Весне Секицки из 
Београда, Љиљане Секицки из 
Београда, Ђорђа Секицки из 
Београда, у једнаким делови-
ма;

 - кат. парц. бр. 4300/11, Новосад-
ски пут, њива 3. класе у повр-
шини од 29а 84м2, у делу 1/1, 
уписана у Лист непокретности 
бр. 3845 КО Бачка Паланка – 
град у корист Стојанке Јовин 
из Бачке Паланке, у целости;

 - кат. парц. бр. 4300/12, Град, 
њива 3. класе у површини од 
15а 29м2, у делу 1/1, уписана 
у Лист непокретности бр. 3845 
КО Бачка Паланка – град у ко-
рист Софије Пешић из Београ-
да, Весне Секицки из Београда, 
Љиљане Секицки из Београда, 
Ђорђа Секицки из Београда, у 
једнаким деловима;

 - кат. парц. бр. 4292/38, Град, 
њива 3. класе у површини од 
80а 90м2, у делу 350380/455328, 
уписана у Лист непокретности 
бр. 8047 КО Бачка Паланка – 
град у корист Мирјане Менчик 
– Јовин из Бачке Паланке, Со-
фије Јовин из Бачке Паланке, у 
једнаким деловима;

 - кат. парц. бр. 4292/39, Град, 
њива 3. класе у површини од 
77а 78м2, у делу 350380/455328, 
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Органи општине и других прав-
них лица које заступа Правобранилаш-
тво су дужни да Правобранилаштву 
достављају све потребне податке, оба-
вештења и доказе ради обављања функ-
ције коју врши. 

Ако услед непоштовања обавезе 
из става 1 овог члана наступи штета за 
општину и друго правно лице које за-
ступа, Правобранилаштво ће о томе оба-
вестити Општинско веће како би се од 
одговорног лица у том органу или прав-
ном лицу захтевала накнада причињене 
штете.

Члан 10.

Правобранилаштво може да оба-
вља и послове правне заштите имовин-
ских права и интереса које му повери 
Државни правобранилац и заменик др-
жавног правобраниоца, односно радње 
које му исти повере  и то пред судом, 
органом управе или другим надлежним 
органом, а у границама датог писменог 
пуномоћја. 

Члан 11.

Правобранилаштво даје правним 
лицима чија имовинска права и интересе 
заступа, на њихов захтев и по сопственој 
иницијативи, правна мишљења у вези са 
закључивањем имовинско-правних уго-
вора и правна мишљења о другим имо-
винско-правним питањима. 

Мишљење из става 1. овог члана 
Правобранилаштво је дужно да достави у 
року од 30 дана од дана пријема захтева. 

6. ДЕЛОКРУГ РАДА

Члан 12.

Правобранилаштво обавља своју 
функцију на основу Устава, закона и 

других прописа донетих у складу са Ус-
тавом и законом, заступајући интересе 
општине у судском и управном поступку 
као законски заступник. 

За заступање осталих правних 
лица чији је оснивач Општина Бачка 
Паланка и која се финансирају из буџе-
та општине пред судовима и другим на-
длежним органима, Правобранилаштво 
мора прибавити посебно дато пуномоћје 
од стране надлежних органа тог правног 
лица.  

Члан 13.

Када је прописано да је у одређе-
ном поступку или за предузимање само 
одређене радње у поступку обавезно за-
ступање странака од стране адвоката. 
Правобранилаштво је овлашћено да пре-
дузима заступања под истим условима 
као и адвокат.

Правобранилаштво врши и друге 
послове одређене законом.

Члан 14.

Субјекти из члана 11. и 12. ове Од-
луке у стварима у којима је предвиђено 
њихово заступање од стране Правобра-
нилаштва, дужни су да Правобранилаш-
тву непосредно достављају сва писмена и 
друге податке неопходне за остваривање 
и заштиту њихових имовинских права и 
интереса. 

Члан 15.

Правобранилачки помоћник и 
правобранилачки приправник могу пре-
дузимати радње заступања у поступку 
пред судом, органом управе или другим 
надлежним органом, у границама писме-
ног овлашћења Правобраниоца или за-
меника правобраниоца.

Члан 16.

Паланка, ове Одлуке и других прописа и 
општих правних аката, донетих у складу 
са Уставом , законом и Статутом.

Члан 2.

Средства за рад Правобранилаш-
тва обезбеђују се у буџету Општине Ба-
чка Паланка.

2. ПОЛОЖАЈ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

Члан 3.

Правобранилаштво је заступник 
Општине Бачка Паланка у правним пос-
тупцима  пред судовима , органима упра-
ве и другим надлежним органима, када 
Општина Бачка Паланка има положај 
странке или умешача о чијим правима и 
обавезама се одлучује у том поступку.

У обављању послова из ста-
ва 1. овог члана, односно када заступа 
Општину Бачка Паланка и њене органе, 
Правобранилаштво има положај закон-
ског заступника. 

Члан 4.

Правобранилаштво послове из 
своје надлежности обавља у седишту 
које се налази  у Бачкој Паланци, на ад-
реси: улица Краља Петра I бр. 16. 

3. ФУНКЦИЈА ПРАВОБРАНИЛАШТВА

Члан 5.

Функцију Правобранилаштва 
обавља Правобранилац Општине Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Правобрани-
лац) и заменик правобраниоца Општине 
Бачка Паланка.

4. ОБЕЛЕЖЈА ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

Члан 6.

Правобранилаштво има свој печат.

Печат Правобранилаштва је ок-
руглог облика, пречника 55 мм  у чијој 
средини се налази грб Републике Србије 
са текстом исписаним у концентричним 
круговима око грба: "Република Ср-
бија, Аутономна Покрајина Војводина, 
Општина Бачка Паланка, Правобрани-
лаштво Општине Бачка Паланка на срп-
ском језику и ћириличном писму и сло-
вачком језику и писму.

Члан 7.

У свом раду Правобранилаштво 
користи и пријемни штамбиљ који је 
правоугаоног облика са текстом у  пр-
вом реду:" Правобранилаштво", у дру-
гом реду :" Општине Бачка Паланка", у 
трећем реду : "Број:" , у четвртом реду: 
"Дана:" и у петом реду: "Бачка Паланка." 

   Члан 8. 

На згради и унутар зграде у којој 
се налази седиште Правобранилаштва 
мора бити истакнут назив Правобрани-
лаштва Општине Бачка Паланка.

Правобранилац, заменик право-
браниоца, правобранилачки помоћници 
и правобранилачки приправник у вр-
шењу послова из надлежности Правоб-
ранилаштва користе службену легити-
мацију, чији се образац, изглед и начин 
употребе ближе уређује посебном Одлу-
ком коју доноси Општинско веће.

5. ДОСТАВЉАЊЕ СПИСА И 
ПИСМЕНА  

Члан 9.
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пре закључења споразума о решавању 
спорног односа. 

Члан 20.

Правно или физичко лице које 
има намеру да покрене поступак против 
Општине Бачка Паланка или правног 
лица чија имовинска права и интересе 
Правобранилаштво заступа, може се об-
ратити Правобранилаштву са предлогом 
за споразумно решење спорног односа.

Правобранилаштво је дужно да у 
року од 30 дана од подношења предло-
га из става1. овог члана о предузетим 
мерама и исходу обавести подносиоца 
предлога и субјект чији правни интерес 
заступа. 

У колико Правобранилаштво не 
одговори у предвиђеном року, сматра се 
као да предлог за споразумно решавање 
насталог спора није прихваћен. 

Члан 21.

Правобранилаштво на захтев 
правних лица које заступа даје правна 
мишљења и пружа стручну помоћ у вези 
са закључивањем имовинско правних 
послова - уговора или по  другим имо-
винско правним питањима.

Правобранилаштво може дати 
правно мишљење и другим правним 
лицима на подручју општине Бачка Па-
ланка у колико то није у супротности са 
функцијом коју врши.

   Члан 22. 

Судови и други органи дужни су 
да достављају сва писмена непосредно 
Правобранилаштву, у стварима у  којима 
је предвиђено заступање од стране Пра-
вобранилаштва.

Достављање извршено супротно 
одредби става 1. овог члана не производи 
правно дејство.

9. УРЕЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА

Члан 23.

Послове из надлежности  Право-
бранилаштва обављају Правобранилац и 
заменик правобраниоца.  

Правобранилац руководи радом и 
представља Правобранилаштво Општи-
не Бачка Паланка.

Правобранилац одговара за свој 
рад и рад Правобранилаштва Скупшти-
ни општине, а заменик правобраниоца 
одговара за свој рад Правобраниоцу и 
Скупштини општине.

Члан 24.

За Правобраниоца може бити по-
стављено лице које је држављанин  Ре-
публике Србије и које испуњава опште 
услове за заснивање радног односа у др-
жавним органима, које је дипломирани 
правник са положеним правосудним  ис-
питом и има најмање седам година рад-
ног искуства на пословима правне стру-
ке после положеног правосудног испита 
и достојан је правобранилачке функције.

Правобранилац се поставља на 
мандатни период од 5 година и може 
бити поново постављен. 

Члан 25. 

 Правобраниоца поставља и раз-
решава Скупштина општине Бачка Па-
ланка на образложен предлог Комисије 
за кадровска, административна питања 
и радне односе, након спроведеног пос-
тупка по расписаном огласу.

За случај потребе и економичност 
поступка Правобранилац може дати пис-
мено овлашћење за заступање Општине 
Бачка Паланка Државном правобра-
ниоцу односно заменику државног пра-
вобраниоца, да предузме одређену радњу 
у поступку пред судом или органом уп-
раве или другим надлежним органом.

Правобранилац може поверити 
лицу са положеним правосудним испи-
том запосленом у правном лицу чији је 
оснивач Општина Бачка Паланка и које 
заступа Правобранилаштво, да предузме 
одређену радњу у поступку пред судом 
или органом управе или другим надлеж-
ним органом.

Лица из става 1 и 2 овог члана посту-
пају у границама датог писменог пуномоћја.

7. НАЧИН ПОСТУПАЊА 
ПРАВОБРАНИЛАШТВА

Члан 17.

Правобранилаштво је овлашћено 
да покрене, односно поднесе иниција-
тиву за покретање поступка пред судом 
или другим надлежним органом пово-
дом питања из своје надлежности. 

Правобранилаштво поступа и по 
писменим налозима и захтевима субјека-
та које заступа, које је дужно обавестити 
у разумном року, који не може бити дужи 
од 30 дана , о свом правном мишљењу, 
односно о предузетим радњама. 

У случају да је потребно прав-
но мишљење дати, односно радњу пре-
дузети у краћем року од рока из става 
два овог члана, орган који се обратио 
Правобранилаштву дужан је да то 
истакне и образложи у писменом захтеву 
са назначеним роком за поступање који 
не може бити краћи од 8 дана. 

Члан 18.

Када оцени да се налогом или 
захтевом субјекта који заступа крши 
Устав или закон или угрожавају 
имовинска права и интереси Општине 
Бачка Паланка, Правобранилаштво ће о 
томе одмах а најкасније у року три радна 
дана од дана пријема налога или захтева, 
писменим путем обавестити издаваоца 
налога односно подносиоца захтева са 
образложеним разлозима за одбијање 
поступања. 

Ако заступани субјекат и после 
обавештења из става 1 овог члана остане 
при издатом налогу или поднетом захте-
ву , Правобранилаштво ће поступити по 
том налогу или захтеву. 

Правобранилац и заменик право-
браниоца не могу трпети штетне после-
дице уколико поступе у складу са одред-
бама става 1 и 2 овог члана. 

8. ПОСТУПАЊЕ РАДИ 
СПОРАЗУМНОГ РЕШАВАЊА 
СПОРА 

Члан 19.

У случајевима када то природа 
спора дозвољава Правобранилаштво ће 
пре покретања парнице или неког дру-
гог судског односно управног поступка 
предузети потребне мере ради мирног и 
споразумног решавања спорног односа. 

Правобранилаштво ће пре покре-
тања поступка пред судом, органом уп-
раве или другим надлежним органом у 
поступку одговора на тужбу, предлог или 
други акт којим је покренут поступак 
против заступаног субјекта  размотри-
тити могућност споразумног решавања 
спорног односа, на своју иницијативу 
или на инацијативу супротне стране. 

Правобранилаштво је дужно да 
прибави сагласност Општинског већа 
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Дипломирани правник може бити 
примљен на обуку у Правобранилаштво 
без заснивања радног односа, ради сти-
цања радног искуства и услова за пола-
гање правосудног испита као ВОЛОНТЕР. 

Члан 34.

Административне, рачуноводс-
твене, информатичке и друге паратеће 
послове од значаја за рад Правобрани-
лаштва обављају одговарајућа одељења 
и службе Општинске управе Општине 
Бачка Паланка. 

Члан 35.

На питања у вези са радом Право-
бранилаштва која нису уређена овом Од-
луком, сходно се примењују одредбе За-
кона о правобранилаштву („Сл.гласник 
РС“ бр.55/14) које се односе на Државно 
правобранилаштво.  

11. РАДНИ ОДНОСИ

Члан 36. 

На запослене у Правобранилаш-
тву у остваривању права и обавеза из 
радног односа примењују се одредбе за-
кона и других прописа који се примењују 
на запослене у Општинској управи. 

12. СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 37.

Средства за рад Правобранилаш-
тва се обезбеђују у буџету Општине Ба-
чка Паланка.

Члан 38.
Трошкови заступања у судским и 

управним споровима признају се Право-
бранилаштву  по прописима о наградама 
и накнадама трошкова за рад адвоката.

Остварена средства радом Пра-
вобранилаштва представљају приход 
општине.

13. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Општинско јавно правобрани-
лаштво Општине Бачка Паланка наста-
вља са радом као Правобранилаштво 
општине Бачка Паланка. 

Општински јавни правобранилац 
Општине Бачка Паланка постављен по 
досадашњим прописима у оквиру ман-
дата на који је постављен, наставља са 
радом до истека мандата као Правобра-
нилац општине Бачка Паланка.

Члан 40.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о организа-
цији и раду Општинског јавног правоб-
ранилаштва Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка" број 2/95, 
2/96-Одлука УС.бр.314/95 и 4/02). 

Члан 41.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-7-6/2014
10. децембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник,
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

Члан 26.

Одлуку о разрешењу са функције 
пре истека мандата Правобраниоца  до-
носи Скупштина општине Бачка Палан-
ка на предлог Комисије за кадровска, ад-
министративна питања и радне односе, 
након спроведеног поступка за утврђи-
вање разлога за разрешење од стране ове 
Комисије и изјашњења Правобраниоца у 
том поступку  о разлозима за разрешење.

Члан 27.  

Правобранилац има заменика 
кога по истом поступку и на исти пери-
од поставља Скупштина општине Бачка 
Паланка и који послове заменика врши 
као сталну дужност.

Одредбе ове Одлуке које се од-
носе на Правобраниоца, примењују се и 
на заменика, изузев што је за заменика 
потребно да кандидат има најмање пет 
година радног искуства на пословима 
правне струке после положеног право-
судног испита.

Члан 28.

Ако је Правобранилац одсутан 
или спречен да руководи Правобрани-
лаштвом, замењује га заменик правобра-
ниоца одређен актом Правобраниоца.

Ако Правобраниоцу престане 
функција пре или по истеку мандата, до 
избора новог Правобраниоца Скупшти-
на општине поставља вршиоца функције 
Правобраниоца из реда заменика Право-
браниоца на период од шест месеци.

 10. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД

Члан 29.

Радом Правобранилаштва Општи-
не Бачка Паланка руководи Правобрани-
лац.

Правобранилац одговара за свој 
рад Скупштини општине и дужан је да 
једном годишње – најкасније до 31.марта 
текуће године  доставља извештај о раду 
Правобранилаштва за претходну годину 
Скупштини општине Бачка Паланка на 
усвајање.

Члан 30.

На заснивање радног односа, 
права, обавезе, стручно усавршавање, 
оцењивње и одговорност запослених у 
Правобранилаштву примењују се про-
писи који се примењују на запослене у 
Општинској управи Општине Бачка Па-
ланка. 

Члан 31.

Акт о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места у Општин-
ској управи Општине Бачка Паланка, 
уређује и систематизацију радних места 
у Правобранилаштву. 

Члан 32.

У  Правобранилаштву раде пра-
вобранилачки помоћници и правобрани-
лачки приправници.

Правобранилачки помоћници по-
мажу у обављању послова из делокруга 
Правобранилаштва, израђују поднеске и 
акте ,предузимају радње заступања пред 
надлежним органима и врше и друге по-
слове предвиђене законом и актом о сис-
тематизацији радних места.

Правобранилачки приправник се 
прима у радни однос на три године и то 
лице које је завршило правни факултет и 
испуњава опште услове за рад у држав-
ним органима.

   Члан 33.
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На основу члана 37. став 1. тачка 
20. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 24/2013 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 26. седници, одржаној дана 10. де-
цембра 2014. године, донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама Финансијског плана 

Установе „Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка“ Бачка 

Паланка за 2014. годину

I 

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама Финансијског плана Устано-
ве „Центар за социјални рад Општине 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2014. 
годину, коју је донео Управни одбор Ус-
танове „Центар за социјални рад Општи-
не Бачка Паланка“ на седници одржаној 
дана 15. октобра 2014. године, под бројем 
031-4-92/2014 и на Одлуку о изменама 
Финансијског плана Установе „Центар за 
социјални рад Општине Бачка Паланка“ 
Бачка Паланка за 2014. годину, који је до-
нео Управни одбор Установе „Центар за 
социјални рад Општине Бачка Паланка“ 
на седници одржаној дана 06. новембра 
2014. године, под бројем 031-4-97/2014. 

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-33/2014
10. децембар 2014. године

БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

309

На основу 49. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник Републи-
ке  Србије“, број 119/2012, 116/2013-ау-
тентично тумачење и 44/2014-други 
закон), члана 34.  Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа „Комуналпројект“ Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 7/2013 и 16/2013), 
члана 37. и члана 108. став 1. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 26. се-
дници, одржаној дана 10. децембра 2014. 
године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка 
о расподели добити за 2013. годину

I 

Даје се сагласност на Одлуку 
Надзорног одбора ЈКП „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка о расподели добити за 2013. 
годину, коју је Надзорни одбор донео на 
седници одржаној дана 22. октобра 2014. 
године, под бројем 01-70/27-2-2014.

II 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Општине Бачка 
Паланка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II- 40-85/2014
10. децембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с,р.

310

На основу члана 33. став 1. та-
чка 5. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 10. 
Уредбе о саставу и начину рада Штабо-
ва за ванредне ситуације („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 98/2010) 
и члана 37. Статута  Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 24/2013 – пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 26. седници, одржаној 
дана 10. децембра 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о измени 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 
именовању чланова општинског Штаба 
за ванредне ситуације („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ бр. 21/2012, 
40/2012, 12/2013, 31/2013, 4/2014, 7/2014 и 
16/2014)

 - у члану 5. тачка 5. мења се и 
гласи: „Милан Зубић, члан 
Општинског већа,“

 - у члану 5. тачка 17. мења се и 
гласи: „Милан Бајић, директор 
Геронтолошког центра Бачка 
Паланка“,

 - у члану 5. тачка 25. мења се и 
гласи: „Зоран Јовичин, члан 
Општинског већа“.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-217-33/2014 
10. децембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

311

На основу члана 35. Закона о 
пољопривредном земљишту  („Службени 
гласник Републике Србије“, број 62/2006, 
65/2008. др. закон и 41/2009) и члана 37. 
тачка 43. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број  24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 26. седници, одржаној дана 10. де-
цембра 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању  

Комисије за комасацију  к.о Визић 
и именовању њених чланова

Члан 1.
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У Решењу о  образовању  Комиси-
је за комасацију  к.о Визић и именовању 
њених чланова („Службени лист Општи-
не бачка паланка“ број 30/2014) члан 6. 
мења се и гласи

„Финансијско пословање Коми-
сије водиће Одељење за буџет и финан-
сије Општинске управе Општине Бачка 
Паланка. Налогодавац за употребу и ис-
плату средстава за спровођење поступка 
комасације је председник Комисије, а у 
његовом одсуству заменик председника 
Комисије.“ 

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-194/2014
10. децембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с,р.

312

На основу члана 32. тачка 9. Зако-
на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/2007 
и 83/2014 -др. закон), члана 37. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013- пречишћен текст) и члана  8. 
Одлуке о оснивању Фонда за развој 
пољопривреде Општине Бачка План-
ка  ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 8/2006, 19/2010 и 6/2013), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 

својој  26.  седници, одржаној 10. децем-
бра 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању  

председника Управног  одбора 
Фонда за  развој пољопривреде 

Општине Бачка Паланка

I

Разрешава се БОЈАН ВОЈВОДИЋ, 
дужности  председника Управног одбора 
Фонда за развој пољопривреде Општине 
Бачка Паланка, због подношења оставке.

II

Именује се МАРКО РОКВИЋ, 
мастер инжењер заштите животне сре-
дине из Бачке Паланке, за председни-
ка Управног одбора Фонда за развој 
пољопривреде Општине Бачка Паланка.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-195/2014
10. децембар 2014.  године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с,р.

313

На основу члана 32. тачка 9. Зако-
на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/2007 

и 83/2014 -др. закон), члана 37. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013- пречишћен текст) и члана  8.  
Одлуке о оснивању Фонда за развој пре-
дузетништва Општине Бачка Планка  
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка" број 9/2006 и 16/2014), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 26. се-
дници, одржаној дана 10. децембра 2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању  члана  
Управног одбора Фонда за  развој 
предузетништва Општине Бачка 

Паланка

I

Разрешава се МИЛАН ЗУБИЋ, 
дужности члана Управног одбора Фонда 
за развој предузетништва Општине Ба-
чка Паланка, због подношења оставке.

II

Именује се БЛАЖЕНКО МАТИЋ, 
економиста из Бачке Паланке, за члана 
Управног  одбора Фонда за развој преду-
зетништва Општине Бачка Паланка. 

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-196/2014
10. децембар 2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,

Мита Лачански, с,р.

314

На основу члана 32. тачка 9. Зако-
на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/2007 
и 83/2014-др. закон), члана 37. Стату-
та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој  26  се-
дници, одржаној дана 10. децембра 2014. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и  именовању  
чланова Управног одбора и 

Надзорног Фонда за  изградњу 
станова солидарности  Општине 

Бачка Паланка

I

Разрешава се, СТЕВАН ЊЕЖИЋ, 
дужности члана Управног одбора Фон-
да за изградњу станова солидарности 
Општине Бачка Паланка, представник  
локалне самоуправе, због подношења ос-
тавке.

Разрешавају се, ВЛАДИМИР КИ-
СИН,  МАГДАЛЕНА ВРАНАЦ, НИКО-
ЛА ШОБОТ и МИРЈАНА ГАЛИЋ, дуж-
ности чланова Управног одбора Фонда за 
изградњу станова солидарности Општи-
не Бачка Паланка, представници Савеза 
синдиката Општине Бачка Паланка, због 
подношења оставке. 

Разрешава се МИЛАНКО ЋИРО-
ВИЋ, дужности члана Надзорног одбора 
Фонда за изградњу станова солидарности 
Општине Бачка Паланка, представник 
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локалне самоуправе, због подношења ос-
тавке.

II

Именује се, БРАНИСЛАВ ЈО-
ВИЋ, за члана Управног одбора Фонда за 
изградњу станова солидарности Општи-
не Бачка Паланка, представник  локалне 
самоуправе.

Именују се, МИЛАНКО ЋИРО-
ВИЋ, СРЂАН КИРТИЋ, НИКОЛА ШО-
БОТ И СНЕЖАНА БОСНИЋ, за чланове 
Управног одбора Фонда за изградњу ста-
нова солидарности Општине Бачка Па-
ланка,  представници Савеза синдиката 
Општине Бачка Паланка.

Именује се,  МИРОСЛАВ ПУ-
ПАЦ, за члана Надзорног одбора Фон-
да за изградњу станова солидарности 
Општине Бачка Паланка, представник 
локалне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-197/2014
10. децембар 2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с,р.

315

На основу члана 32. тачка 9. Зако-
на о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Србије" број 129/2007 
и 83/2014 -др. закон), 37. тачка 9.  Стату-

та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013-пречишћен текст) и члана 9. и 11. 
Одлуке о оснивању  Установе: “Културни 
центар Бачка Паланка“ у Бачкој Паланци 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 29/2011 и 27/2012), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 26. се-
дници, одржаној дана 10. децембра 2014.  
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника и члана Управног 
одбора и члана  Надзорног одбора 

Установе: “Културни центар Бачка 
Паланка“  у Бачкој Паланци

I

Разрешава се ЖИВКО ШЉИВАР, 
дужности председника Управног одбо-
ра одбора Установе: “Културни центар 
Бачка Паланка“  у Бачкој Паланци, због 
подношења оставке.

Разрешава се ЗЛАТКО ТЕШАН, 
дужности члана Управног одбора Уста-
нове: “Културни центар Бачка Паланка“  
у Бачкој Паланци.

Разрешава се МАРКО КНЕЖИЋ, 
дужности члана Надзорног одбора Уста-
нове: “Културни центар Бачка Паланка“  
у Бачкој Паланци, из реда запослених, 
због подношења оставке.

II

Именује се ЈОВАНА КЕШАН-
СКИ,  за  председника Управног одбора 
Установе: “Културни центар Бачка Па-
ланка“  у Бачкој Паланци.

Именује се НАТАЛИЈА КЉАЈИЋ,  
за  члана Управног одбора Установе: 
“Културни центар Бачка Паланка“  у Ба-
чкој Паланци.

Именује се ДРАГАНА БРОЋЕТА,  
за  члана Надзорног одбора Установе: 
“Културни центар Бачка Паланка“  у Ба-
чкој Паланци, из реда запослених.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 198/2014
10. децембар 2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА    

Председник 
Скупштине општине,        
Мита Лачански, с.р.

316  

На основу члана 37.  Статута 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст) и члана 8. и 
члана 10. став 2. Одлуке о давању у за-
куп пољопривредног земљишта у држав-
ној својини („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 15/2009, 13/2010 и 
35/2012), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 26. седници, одржаној  
дана 10. децембра 2014. године, донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана 
Комисије за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини 

I

Разрешава се МИЛАН ЗУБИЋ, 
дужности  члана Комисије за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривред-
ног земљишта у државној својини, због 
подношења оставке.

II

Именује се ЂОРЂЕ ПОЈУЖИНА, 
дипл. правник  из Бачке Паланке, за чла-
на Комисије за спровођење поступка да-
вања у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-199/2014
10. децембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

317

На основу члана  52.  Закона о пла-
нирању и изградњи ("Службени гласник 
Републике Србије" број 72/2009, 81/2009,  
24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 
50/2013-Одлука УС и 98/2013-Одлука 
УС) и члана  37. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 26. седници, одржаној 
дана 10. децембра 2014. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
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о разрешењу и именовању члана 
Комисије за планове Скупштине 

општине Бачка Паланка 

I 

Разрешава се МИРОСЛАВ 
БАЈАЦ, дипл. инжењер архитектуре, 
дужности члана Комисије за планове 
Скупштине општине Бачка Паланка, 
због подношења оставке.

II

Именује се ИГОР ЛАТКОВИЋ, 
дипл. инжењер архитектуре за члана  
Комисије за планове Скупштине општи-
не Бачка Паланка.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II -119-200/2014
10. децембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р.

318

На основу члана 37. и члана 108. 
став 1. Статута општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка"  број: 24/2013-пречишћен текст) и 
тачке II Одлуке о образовању Савета за 
родну равноправност ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка" број 2/2009), 

Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 26. седници,  одржаној дана 10. де-
цембра 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 
Савета за родну равноправност

I

Разрешава се РАДИВОЈ ЦРЊАК,  
дужности члана Савета за родну равноп-
равност.

II

Именује се РАДМИЛА БУДИ-
МИР, за члана Савета за родну равноп-
равност.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-201/2014
10. децембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита  Лачански, с.р.

319

На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 - пречишћен текст) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Палан-

ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 95. се-
дници, одржаној дана 09. децембра 2014. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о накнадама за рад 
чланова Комисије за комасацију 
у КО Визић, секретара Комисије, 
чланова поткомисија, стручних 

радних тела и других лица 
ангажованих у поступку 

комасације   

I

Даје се сагласност на Правилник 
о накнадама за рад чланова Комисије за 
комасацију у КО Визић, секретара Ко-
мисије, чланова поткомисија, стручних 
радних тела и других лица ангажованих 
у поступку комасације, који је донела 
Комисија за комасацију К.О. Визић дана 
08. новембра 2014. године. 

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-461-18/2014
09. децембар 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Општинског већа

Александар Ђедовац, с.р.
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