1640 страна

–
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:П–1 19—132/2018
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БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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Члан 2.
На територији општине Бачка
Паланка одређују се четири (4) зоне у
зависности од комуналне опремљености

и опремљености јавним објектима,
саобраћајној повезаности са централним деловима општине Бачка Паланка,
односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу. Зоне одређене овом
одлуком су:

ПРВА

На основу члана 6. и 7а и члана
386 Закона о порезима на имовину

(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012- УС, 47/2013 и 68/2014), члана 36.
Закона о изменама и допунама Закона o
порезима на имовину („Службени гла—
сник Републике Србије“, број 47/2013)

члана 37. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пре–
чишћен текст), Скупштина општине
Бачка Паланка, на својој 28. седници,
одржаној дана 29. новембра 2018. године,
донела је
и

ЗОНА: део катастарске
општине Бачка Паланка - град оивичен улицама: Бранка Радичевића —обе
стране улице (од почетка До Змај Јовине),
Змај Јовина-обе стране улице (од Бранка
Радичевића до Дунавске обале), Дунав–
ска обала~обе стране улице (од Змај
Јовине до Југ Богдана), Југ Богдана –обе
стране улице (од Дунавске обале до Трга
ослобођења), Трг ослобођења–обе стране
улице, Брегалничка–обе старне улице
(од Саве Ковачевића до Николе Тесле),
Николе Тесле-обе стране улице (од Бре–
галничке до железничке пруге), железничком пругом и Бранка Бајића до броја
30 и броја 35 (од железничке пруге до
Бранка Радичевића).

ДРУГА ЗОНА: део катастарске
општине Бачка Паланка град који није
обухваћен првом зоном и катастарске
општине Бачка Паланка и Нова Паланка,
—

0ДЛУКУ

одређивању зона и
најопремљенијих зона на
територији општине
Бачка Паланка
0

Члан

1.

Овом одлуком утврђују се зоне
и најопремљеније зоне на територији
општине Бачка Паланка, за утврђивање
пореза на имовину.

ТРЕТтА ЗОНА:

штина Челарево.

катастарска оп–

ЧЕТВРТА ЗОНА: катастарске
општине Гајдобра, Нова Гајдобра, Сил–
баш, Деспотово, Пивнице, Параге, Обро—
вац, Товаришево, Младеново, Нештин,
Визић, непокретности на територији
општине Бачка Паланка које нису обух–
ваћене у првој, другој и трећој зони, као
и непокретност–објекти намењени за ста–
новање из друге зоне, изграђени у атар–
ском подручју, без комуналне инфра–
структуре.

30. новембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Прва зона је најопремљенија зона
у општини Бачка Паланка према крите–
ријумима из става 1. овог члана.

беном листу Општине Бачка Паланка“

и на интернет страни Општине Бачка

Паланка.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“, а при–
мењиваће се од 1. јануара 2019. године.
Почетком примене ове одлуке
престаје да важи Одлука о одређивању
зона и најопремљенијих зона на територији општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
6/2015 и 35/2017).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: 11-43–8/2018
29. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члан 6. став 5. до 7. и
члана 7а став 2. Закона о порезима на

имовину (Службени гласник Републике
Србије“ број 26/2001, 45/2002, 80/2002,
101/2010,
135/2004, 61/2007, 5/2009,
24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и
68/2014–др. закон) и члана 37. Статута

Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“ , број

·

страна 1641

24/2013 –пречишћен текст) Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 28.

седници, одржаној дана 29. новембра,
доноси

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Служ–

Број 31/2018

ОДЛУКУ

утврђивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих
непокретности у зонама, за
утврђивање пореза на имовину
за 2019. годину на територији
општине Бачка Паланка
o

Члан

1.

Овом одлуком утврђују се про–
сечне цене квадратног метра одгова–
рајућих непокретности у зонама, за
утврђивање пореза на имовину за 2019.
годину на територији општине Бачка
Паланка.
Члан 2.
За потребе утврђивања пореза на
имовину, на територији општине Бачка
Паланка одређене су четири зоне, према
комуналној опремљености и опремље–

ности јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима
општине Бачка Паланка, осносно радним
зонама и другим садржајима у насељу, и
ТО! прва зона, друга зона, трећа зона И
четврта зона.
Члан 3.
Просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности у зонама,
за утврђивање пореза на имовину за 2019.
годину на територији општине Бачка
Паланка у првој зони износе:

1642 страна

·

Број 31/2018
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30. новембар 2018. године

грађевинског земљишта

1.564,26 динара;

2. пољопривредног земљишта

–

1.

динара;

3.

шумског земљишта

4.

станова

55.511,00 динара;

5.

кућа за становање

23.867,06 динара;

6.

пословних зграда и других (надземних и подземнИХ)
грађевинских објекта који служе за
обављање делатности

65.629,29 динара;

гаража и гаражних места

18.373,55 динара;

7.

-

динара;

Члан 4.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Бачка Паланка у
днуГО | ЗОНИ

ИЗНОСС!

1.

грађевинског земљишта

904;32 динара;

2.

пољопривредног земљишта

130,00 динара;

3.

шумског земљишта

206,00 динара;

4.

станова

48.670,00 динара;

5.

кућа за становање

21.276,30 динара;

6.

пословних зграда и других (надземних и подземних)
грађевинских објекта који служе
за обављање делатности

50.449,04 динара;

гаража и гаражних места

14.836,71

7.

динара;

Члан 5.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Бачка Паланка у
трећој зони износе:
грађевинског земљишта

403,68 динара;

2. пољопривредног земљишта

130,00 динара;

1.

3.

шумског земљишта

4. станова

206,00 динара;
34.991,00 динара;

5.

кућа за становање

14.213,10 динара;

6.

пословних зграда и других (надземних и подземних)
грађевинских објекта који служе
за обављање делатности

24.901,97 .динара;

гаража и гаражних места

7425,ОО

7.

динара;

30. новембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
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Члан 6.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Бачка Паланка у

четврто

i

ЗОНИ ИЗНОССЗ

1.

грађевинског земљишта

172,00 динара;

2.

пољопривредног земљишта

126,00 динара;

3.

шумског земљишта

206,00 динара;

4.

станова

30.906,00 динара;

5.

кућа за становање

7.608,41 динара;

6.

пословних зграда и других (надземних и подземних)
грађевинских објекта који служе
за обављање делатности

24.901,97 динара;

гаража и гаражних места

7.425,00 динара;

7.

Члан 7.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је
утврђена основица пореза на имовину за 2018. годину за непокретности обвезника који
не воде пословне књиге, у најопремљенијој зони, износе:
1.

пољопривредног земљишта

128,67 динара;

2.

шумског земљишта

206,00 динара;
Члан 8.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ и интернет

страни општине Бачка Паланка.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Бачка Паланка“, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године, код утврђивања
пореза на имовину за 2019. годину.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: 11–436-10/2018
29. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

1644 страна

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
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На основу члана 7. и 8. Закона

финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије",
број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013усклађени дин.изн., 125/2014- усклађени
дин.изн., 95/2015- усклађени дин.изн.,
83/2016, 91/2016– усклађени дин.изн.,
104/2016-др. закон и 96/2017– усклађени
дин.изн,), члана 7а., 11. и 386. Закона о
порезима на имовину („Службени гла–
сник Републике Србије“ број 26/2001,
42/2002, 80/2001, 135/2004, 61/2007,
o

5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012,
47/2013 и 68/2014) и члана 37. Статута

Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013– пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 28. сед–
ници, одржаној дана 29. новембра 2018.
године, донелаје

на

права на непокретности
пореског обвезника који не
води пословне књиге, осим на
земљишту:

На пореску основицу

(1) до 1о.ооо.ооо

Плаћа се на име пореза
0,35%

Динара

(2) од 10.000.000 до
25.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до
50.000.000 динара
(4) преко 50.000.000

динара

30. новембар 2018. године

Порез из подтачке
(1)+0,6% на износ преко
10.000.000 динара
Порез из подтачке
(2)+1,0% на износ преко
25.000.000 динара
Порез из подтачке
(3)+2% на износ преко
50.000.000 динара

Члан 3.
Утврђивање, контрола и наплата
пореза на имовину врши се у складу са
Законом о порезима на имовину.
Члан 4.

ОДЛУКУ

о висини стопе пореза на имовину

на територији општине

Бачка Паланка
Члан

1.

Овом Одлуком утврђују се стопе
пореза на имовину на права на непокретностима на територији Општине Бачка
Паланка.

Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
висини стопе пореза на имовину у општини Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 35/2017).
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“
и на интернет страни Општине Бачка
Паланка.

Члан 5.
Члан 2.
СТОПС
1.

пореза на

ИМОВИНУ ИЗНОССЕ

на права на непокретности
пореског обвезника који води

пословне књиге - 0,40%

EQ

на права на земљишту обвез–
ника који не води пословне

књиге · 0,20%

O спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за утврђивање и нап–

лату јавних прихода Општинске управе
Општине Бачка Паланка.
Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном

30. новембар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

листу Општине Бачка Паланка“, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: 11-436-1 1/2018
29. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Број 31/2018

-

страна 1645

Ш
Ово Решење ступа на
снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном

листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

БАЧКА ПАЛАНКА
Број: 11-119-133/2018
29. новембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 34. и 35. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016)
и члана 37. тачка 41. Статута Општине
Бачка Паланка
(„Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 ~
пречишћен текст), Скупштина општине
Бачка Паланка, на својој 28. седници,
одржаној дана 29. новембра 2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
о

разрешењу и именовању члана
Комисије за спровођење конкурса
за избор директора
I

Разрешава се ДУЊА КРНЕТА,
дужности члана Комисије за спровођење
конкурса за избор директора.

294
На основу члана

117. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2017, 27/2018- др. закон и
27/2018 (II) – други закон) и члана 37. Ста–
тута Општине Бачка Паланка („Служ–
бени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 28. сед–
ници, одржаној дана 29. новембра 2018.
године, донела је

Р Е ШЕЊЕ
о

разрешењу и именовању члана
Школског одбора Школе за
основно музичко образовање
„Стеван Христић“ Бачка Паланка
I

II

Именује се ВОЈИСЛАВ ЗУБАЦ,
за члана Комисије за спровођење кон—
курса за избор директора, до истека ман–
дата Комисије.

Разрешава се БИЊАНА КУЗМАдужности члана Школског
одбора Школе за основно музичко обра–
зовање „Стеван Христић“ Бачка Паланка,
из реда запослених.
HOBI/IB,

II

1842 страна

-

из члана

погодбом.

Број 35/2018
1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ове Одлуке непосредном

Уговор о отуђењу непокретности
из члана 1. ове Одлуке непосредном пого–
дбом закључиће председник Општине,
након прибављеног мишљења Правобра–
нилаштва Општине Бачка Паланка.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:П–464-92/2018
20. децембар 2018. године

БАЧКА ПАЛАНКА
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ОДЛУКУ
o допунама Одлуке o утврђивању
просечних цена квадратног метра

одговарајућих непокретности
у зонама за утврђивање пореза
на имовину за 2019. годину на

територији општине
Бачка Паланка
Члан

1.

У Одлуци о утврђивању про–
сечних цена квадратног метра одго–
варајућих непокретности у зонама, за
утврђивање пореза на имовину на територији општине Бачка Паланка („Служ–
бени лист Општине Бачка Паланка“ број
31/2018) у ставовима 1. чланова 3, 4. и 5.
додају се нове тачке За), које гласе:
„За) другог земљишта

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

322
На основу члана 6. став 8. и 9. и
члана 7а став 2. Закона о порезима на
имовину („Службени гласник Република
Србија“ број 26/2001, 45/2002, 135/2004,
61/2007, 5/2009, lol/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012 –УС, 47/2013 и 68/2014–др. закон и
95/2018), чланова 33. ~ 36. Закона о изменама и допунама Закона o порезима на
имовину („Службени гласник Републике
Србије“ број 95/2018) и члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 29.
седници, одржаној дана 20. децембра
2018. године, доноси

78,00 динара;“

Члан 2.
У ставу 1. члана 6. додаје се нова
тачка За) која гласи:
„За) другог земљишта

75,60 ди нара;“

Члан 3.
После члана 7. додаје се члан 7а.
који гласи:

грађевинско
“Неизграђено
земљиште на територији општине Бачка
Паланка, које се користи искључиво за
гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину развр–
става у пољопривредно, односно у шум–
ско земљиште.
Гајењем биљака, односно садног
материјала, односно шума, у смислу
става 1. овог члана, сматра се гајење (јед–
ногодишњих, двогодишњих, односно
вишегодишњих) биљака, односно гајење
садног материјала, односно гајење
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

шума, које је класификовано у области
пољопривреда, шумарство и рибарство.
у складу са прописом којим се уређује
класификација делатности.

Број 35/2018

-

страна 1843

овог члана, јесте земљиште које није
грађевинско, пољопривредно или шум–
ско земљиште.“

став 2. Одлуке 0 прибављању и рас–
полагању стварима у јавној својини
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“ број
10/2014 и 21/2014), Скупштина општине
Бачка Паланка, на својој 29. седници,
одржаној дана 20. децембра 2018. године,
Донелаје

Члан 4.

ОДЛУКУ

Друго земљиште, у смислу става

1.

·

Ову одлуку објавити у „Служ-

беном листу Општине Бачка Паланка“
и интернет страни Општине Бачка
Паланка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка, а при–
мењиваће се од 1. јануара 2019. године,
код утврђивања пореза на имовину за
2019. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -43-11/2018
20. децембар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 18. став 6, члана
22, чланова 26. став 1. и 27. став 10.

Закона о јавној својини („Службени гла–
сник Републике Србије“ број 72/11, 88/ 13,

104/2016–Др.закон, 108/2016,
113/2017, 95/2018), члана 37. тачка 28. Ста–
тута Општине Бачка Паланка („Служ–

4.

права коришћења на
непокретностима уписаним у
Лист непокретности бр.1927 К.О.
Гајдобра, катастарска парцела
број 1227/2 Установи за спорт и
рекрерацију „Тиквара“
о преносу

Бачка Паланка
1

ПРЕНОСИ СЕ право коришћења
Установи за спорт и рекреацију „Тиквара“
Бачка Паланка са седиштем у Бачкој
Паланци, Шеталиште Милана Јанића бр.
5 на непокретностима – просторијама у
приземљу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12-1, 15, 19, 20, 21, 29, 30, 31 - Извештај о
затеченом стању објекта Спортска хала,
број пројекта Е–11/2018, јавна својина
Општине Бачка Паланка, парцела број
1227/2 уписана у Лист непокретности
број 1927 К.О. Гајдобра.
II

Право коришћења на непокретности из тачке 1 ове Одлуке преноси
се без накнаде, ради обављања делат–
ности Установе за спорт и рекреацију
„Тиквара“ Бачка Паланка, у складу са
Актом о оснивању установе.

105/2014,

бени лист Општине Бачка Паланка“,
број 24/2013-пречишћен текст) и члана

III
УСР ,.Тиквара“ Бачка Паланка има
право да непокретностима MM из тачке
I ове Одлуке држи и користи у складу

