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На основу члана 99. и 100. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије", број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 11. Од-
луке о грађевинском земљишту („Службени лист Општине Бачка Паланка" брoj 5/2010, 
19/2010, 28/2010, 23/2011 и 32/2013) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013-пречишћен текст),  Скупштина општи-
не Бачка Паланка на својој 38. седници,  одржаној дана 14. априла 2016. године, доноси

П Р О Г Р А М
 отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини  у 

Општини Бачка Паланка за 2016. годину

Члан 1.

Назив планског документа: План генералне регулације насеља Пивнице  („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", број 36/2012) - локалитет блок 46 намењен за радне 
површине,породично становање,ретензију и водозахват, у КО Пивнице.

број листа 
непокретности број парцеле

површина 
парцеле

/м2/

уређеност грађевинског 
земљишта

намена 
парцеле

3516 1005/1 2187 неуређено радна зона

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује ради изградње објеката 
чија је намена утврђена планским документом.

Члан 2.

Назив планског документа: План генералне регулације Бачка Паланка  („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 16/2011 и 22/2012) - локалитет  блок 33, КО Бачка 
Паланка-град.

SLU@BENI LIST
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број листа 
непокретности број парцеле површина 

парцеле /м2/
уређеност грађевинског 

земљишта
намена 
парцеле

2389 6107 564 неуређено становање

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује ради привођења намени у 
складу са планским документом.

Члан 3.

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем или при-
купљањем понуда јавним огласом ради изградње као и цена земљишта које се отуђује 
непосредном погодбом у складу са Законом утврђује се у висини тржишне вредности 
грађевинске парцеле увећане за износ средстава уложених у припрему земљишта.

Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује организација овлашћена за 
процену непокретности за сваку грађевинску парцелу која се отуђује, односно даје у 
закуп.

Почетни износ закупнине одређује се као 1,5 % почетне вредности за отуђење 
грађевинског земљишта за сваку годину трајања закупа.

Највећа цена или највиши износ закупнине за грaђевинско земљиште не може се 
накнадно умањивати.

Члан 4.

По захтеву заинтересованог лица, уколико су испуњени услови прописани Зако-
ном о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту, грађевинско земљи-
ште у јавној својини Општине Бачка Паланка, отуђује се путем непосредне погодбе у 
случајевима прописаним чланом 96. став 9. Закона.

Члан 5.

Овај Програма ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-464-19/2016                         
14. април 2016. године                              
БАЧКА ПАЛАНКА     

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 
17. члана 32. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Рeпу-
блике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-
др. закон), члана 44-47, члана 110. став 
4. и 5. и члана 111. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике 
Србије“, број 24/2011) и члана 37. тачка 6. 
и члан 108. став 1. Статута Општине Бач-
ка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 24/2013 - пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 38. седници, одржаној 
дана 14. априла 2016. године, донела је

О Д Л У К У
 о изменама и допунама Одлуке о 
правима и услугама у социјалној 

заштити Општине Бачка Паланка 

Члан 1.

У Одлуци о правима и услугама у 
социјалној заштити Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка", број 38/2013) у члану 5. став 
1. досадашња тачка 5. постаје тачка 6., а 
тачка 5. гласи:

„Дневни боравак за старија и 
одрасла инвалидна лица“.

Досадашње тачке 5.,6.,7.,8.,9. и 10. 
постају тачке 6.,7.,8.,9.,10. и 11.

Члан 2. 

У поглављу III тачка 4. постаје 
тачка 4a, а тачка 4. гласи:

„Дневни боравак за старија и 
одрасла инвалидна лица“.

У поглављу III досадашњи члан 
26. постаје члан 26a, а члан 26. гласи:

„Дневни боравак за одрасла и ста-
рија лица спада у дневне услуге у заједни-
ци, којима се пружа подршка што дужем 
боравку корисника у свом непосредном 
окружењу и породици. Услуге Дневног 
боравка пружају се хронично оболелим 
лицима, одраслим и остарелим лицима 
са инвалидитетом, као и лицима у по-
четном стадијуму деменције. Услуге које 
пружа Дневни боравак су следеће:

1. Превоз од стана корисника до 
Дневног боравка и назад,

2. Исхрана (доручак, ручак и по 
налогу лекара ужина),

3. Одржавање личне хигијене 
(купање, прање косе, шишање 
и уређивање фризуре, нега 
ноктију),

4. Услуге здравствене заштите 
корисника (мерење виталних 
функција, давање оралне тера-
пије, физикалне терапије и ре-
хабилитације и праћење здрав-
ственог стања),

5. Организовање слободног вре-
мена корисника (радно-оку-
пационе, културно-забавне и 
спорско-рекреативне активно-
сти).” 

Члан 3.

Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном ли-
сту Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-55-6/2016
14. април 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 
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На основу члана 29. став 3. Закона 
о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Рeпублике 
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015-аутентично тумачење и 68/2015), 
Стратегије развоја образовања у Србији 
до 2020. године („Службени гласник Ре-
публике Србије“, број 107/2012), Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мре-
жи предшколских установа и акта о мре-
жи основних школа („Службени гласник 
Републике Србије“ број 80/2010 и члана 
37. став 1. тачка 6. и члан 108. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 38. 
седници, одржаној дана 14. априла 2016. 
године, донела је

О Д Л У К У
 о изменама и допунама Одлуке 

о утврђивању мреже дечијих 
вртића са седиштем на територији 

Општине Бачка Паланка 

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању мреже 
дечијих вртића са седиштем на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка", број 
35/2011) у члану 2. тачка 1. додају се али-
неје 9.и 10. које гласе:

„- издвојено одељење мешовите 
групе од 3 до 5,5, година деце, Товарише-
во, Милете Протића 64“

„ - издвојено одељење мешовите 
групе од 3  до 5,5, година деце,  Деспото-
во, Трг ослобођења 21 “

Члан 2. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-60-5/2016
14. април 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 

90

На основу чланова 20. 21. и 22. За-
кона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 
125/2014) и члана 37. тачка 7. Статута Оп-
штине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - 
пречишћен текст), а поводом иницијати-
ве Савета Месне заједнице „Карађорђе-
во“ Карађорђево, коју је подржало 10% 
бирача са подручја Месне заједнице „Ка-
рађорђево“ Карађорђево, за доношење 
Одлуке о увођењу самодоприноса за под-
ручје Месне заједнице „Карађорђево“ за 
период од 15. 05. 2016. године до 30. 04. 
2021. године, Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 38. седници, одржаној 
дана 14. априла 2016. године, донела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању Предлога Одлуке 

о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице 

„Карађорђево“ Карађорђево за 
период од 15. маја 2016. године до 

30. априла 2021. године
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Члан 1. 

Скупштина општине Бачка Па-
ланка прихвата иницијативу Савета Мес-
не заједнице „Карађорђево“ Карађорђево 
од 15. марта 2016. године за доношење 
Одлуке о утврђивању Предлога одлуке 
о увођењу самодоприноса за подручје 
Месне заједнице „Карађорђево“ за пери-
од од 15. маја 2016. године до 30. априла 
2021. године. 

Члан 2. 

Самодопринос се уводи за задо-
вољавање општих и заједничких потреба 
грађана на територији Месне заједнице 
„Карађорђево“ Карађорђево. Остварена 
средства самодоприноса користиће се за: 

1. Израду пројектне  
документације:   15%

 - Пројекат бушења и опремања 
бунара за водоснабдевање

 - Пројекат партерног уређења 
центра села

2. Инвестиције и инвестициона  
    одржавања    45%

 - партерно уређење центра села 
са паркинг простором 

 - изградња атмосферске канали-
зације     

 - санација тротоара у свим де-
ловима села где за тим постоји 
потреба

 - асфалтирање путева који нису 
обухваћени Програмом уна-
пређења путне инфраструк-
туре у граду и кроз Општину 
Бачка Паланка, носиоца ЈП 
„Дирекција за изградњу Опш-
тине Бачка Паланка“ 

 - одржавање и култивисање јав-
них површина чије одржавање 
није ушло у Програм кому-
налних радова ЈКП „Комунал-
пројект“

3. Помоћ старим и немоћним  
    лицима    10% 

4. Подстицање и побољшање услова за 
    подизање наталитета и помоћ  
    породиљама   12%

 - за прво дете   15.000,00 динара

 - за друго дете  30.000,00 динара

 - за треће и свако наредно дете  
      50.000,00 динара

5. Одржавање спортских  
    објеката    10%

6. Стварање предуслова за рад  
    младих    5% 

7. Финансирање материјалних  
    трошкова Месне заједнице и  
    трошкова увођења и реализације  
    самодоприноса   3%

 - канцеларијски материјал

 - телефoн, интернет

 - књиговођа

 - стручна литература

Члан 3. 

Обвезници самодоприноса су 
грађани који имају изборно право и пре-
бивалиште на територији Месне заједни-
це „Карађорђево“ Карађорђево.

Члан 4. 

Самодопринос се уводи за период 
од 5 (словима: пет) година и то од 15. маја 
2016. године до 30. априла 2021. године. 
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Члан 5. 

Планирани износ средстава само-
доприноса износи 15.000.000,00 динара 
за период за који се уводи.

Ако се самодоприносом прикупи 
више средстава од планираних, она ће се 
распоређивати на основу Одлуке Савета 
Месне заједнице „Карађорђево“.

Члан 6. 

Обвезници уплате самодоприноса 
(грађани са личним примањима, преду-
зетници, лица која остварују приход од 
пољопривреде и друга лица у складу са 
законом), самодопринос плаћају: 

 - 3% на основицу коју чине зара-
де (плате) и остала лична при-
мања,

 - 3% на основицу коју чине при-
ходи од самосталне делатно-
сти,

 - 60 кг пшенице по једном хек-
тару на основу званичне цене 
пшенице.

Члан 7. 

Самодопринос се не плаћа на при-
мања и имовину који су законом изузети 
од опорезивања. 

Пензионери који дају посебну 
изјаву имају право да издвајају самодо-
принос у висини од 3% на пензију.   

Члан 8. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса на зараде радника из 
радног односа вршиће исплатилац зара-
де истовремено са исплатом зараде рад-
ника. 

Обрачунавање самодоприноса од 
пољопривреде и предузетника вршиће 
Служба за утврђивање и наплату јавних 

прихода Општинске управе Општине 
Бачка Паланка. 

Обрачунавање, обуставу и упла-
ту самодоприноса од пензионера који 
дају посебну изјаву, вршиће се од стране 
Службе за пензијско и инвалидско оси-
гурање у часу њихове исплате. 

Новчана средства прикупљена на 
основу самодоприноса уплаћују се на 
прописане рачуне јавних прихода буџета 
Општине Бачка Паланка и то: 

 - 840-711181843-57 од зарада за-
послених и пензионера, 

 - 840-711183843-71 из прихода 
земљорадника,

 - 840-711184843-78 из прихода 
лица која се баве самосталном 
делатношћу.

Новчана средства самодоприноса 
строго су наменског карактера и кори-
стиће се искључиво за реализацију ак-
тивности утврђених чланом 2. ове Одлу-
ке. 

Члан 9. 

 Надзор над сакупљеним и упо-
требљеним средствима самодоприноса 
вршиће Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, код којег се и воде рачуни наведе-
ни у члану 8. ове Одлуке. 

О употреби средстава самодо-
приноса по истеку године саставља се 
Завршни рачун који усваја Савет Месне 
заједнице „Карађорђево“ и информише 
грађане о наплати и коришћењу средста-
ва самодоприноса путем средстава јавног 
информисања и на зборовима грађана. 

Члан 10. 

Одлука о увођењу самодоприноса 
за подручје Месне заједнице „Карађорђе-
во“ објавиће се у „Службеном листу Оп-
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штине Бачка Паланка“, а примењиваће 
се од 15. маја 2016. године. 

Члан 11. 

Ову Одлуку објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-439-14/2016  
14. април 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА  

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 
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На основу члана 10. став 2. Закона 
о референдуму и народној иницијати-
ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 48/1994 и 11/1998), члана 32. 
тачка 7. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007) и члана 37. тачка 7. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 38. сед-
ници, одржаној дана 14. априла 2016. го-
дине, донела је 

О Д Л У К У
о расписивању референдума  
за подручје Месне заједнице 

„Карађорђево“ Карађорђево ради 
увођења самодоприноса

I 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за 
подручје Месне заједнице „Карађорђево“ 
Карађорђево, ради изјашњавања грађана 

о утврђеном Предлогу одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне зајед-
нице „Карађорђево“ Карађорђево, за пе-
риод од 15. маја 2016. године до 30. апри-
ла 2021. године. 

Референдум ће се одржати дана 
08. маја 2016. године.

Изјашњавање на референдуму ће 
се обављати у наведеном периоду, у вре-
мену од 07,00 часова до 20,00 часова на 
гласачким местима на подручју Месне 
заједнице „Карађорђево“ Карађорђево.

II 

Органи за спровођење референду-
ма су: Комисија за спровођење референ-
дума (у даљем тексту: Комисија) и гла-
сачки одбор. 

Комисију образује Скупштина оп-
штине посебним решењем. 

Задатак Комисије је да обавља 
следеће послове: 

 - стара се о законитом спро-
вођењу референдума,

 - стара се о обезбеђењу мате-
ријала потребног за спро-
вођење референдума, 

 - прописује обрасце за спро-
вођење референдума,

 - утврђује и проглашава резул-
тате референдума, 

 - подноси извештај скупштини 
општине о спроведеном рефе-
рендуму,

 - обавља и друге послове у скла-
ду са законом и овом одлуком, 

 - образује гласачки одбор за 
спровођење поступка рефе-
рендума.

Гласачки одбори руководе гла-
сањем на гласачком месту, обезбеђују 
правилност и тајност гласања и утврђују 
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резултате гласања на гласачком месту у 
складу са упутствима Комисије. 

III

Одлука о увођењу самодоприноса 
сматра се донетом када се за њу изјасни 
већина од укупног броја грађана који 
имају изборно право и пребивалиште 
на подручју на коме се средства прику-
пљају.

IV  

На основу примљеног извештаја 
о резултатима непосредног личног изја-
шњавања  грађана референдумом од 
стране Комисије за спровођење рефе-
рендума, Скупштина општине Бачка 
Паланка објавиће резултате овог изја-
шњавања у „Службеном листу Опш-
тине Бачка Паланка“.

V

Ова одлука објавиће се у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: II-014-1 /2016
14. април 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 
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На основу члана 13. Закона о ре-
ферендуму и народној иницијативи 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 48/1994 и 11/1998) и члана 37. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 

24/2013- пречишћен текст), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 38.  
седници, одржаној дана 14. априла 2016. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за 

спровођење референдума за 
увођење самодоприноса на 

територији Месне заједнице 
„Карађорђево“ Карађорђево и 

именовању њених чланова

I

Образује се Комисија за спро-
вођење референдума за увођење самодо-
приноса на територији Месне заједнице 
„Карађорђево“ Карађорђево.

II

У Комисију за спровођење рефе-
рендума за увођење самодоприноса на 
територији Месне заједнице „Карађорђе-
во“ Карађорђево, именују се председник, 
два члана и њихови заменици, и то:

1. АНА ТОПИЋ, председник

2. МИЛОШ ПЕРОВИЋ,  заменик 
председника

3. ИЛИНКА ФИЛИП, члан

4. СВЕТЛАНА МИЛОШЕВИЋ, 
заменик члана

5. ЉИЉАНА БОГДАНОВИЋ, 
члан 

6. МИРСАДА ТРАМОШЉА-
НИН, заменик члана

III

Задатак Комисије је да спроведе 
поступак изјашњавања грађана референ-
думом за увођење самодоприноса на те-
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риторији Месне заједнице Карађорђево“ 
Карађорђево, ради увођења самодопри-
носа.

IV
Ово решење објавити у «Службе-

ном листу Општине Бачка Паланка».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-27/2016
14. април 2016. године 
БАЧКА ПАЛАНКА    

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

Службени лист Општине Бачка Паланка, излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка 
Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник мр Лука Станић, текући рачун бр. 
840-80640-29, Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs 
Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" Бачка Паланка 021/6043-618. www.stanisic.co.rs

С А Д Р Ж А Ј
Страна 

87 ПРОГРАМ отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини   
у Општини Бачка Паланка    
за 2016. годину ........................................  417
88 ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке 
о правима и услугама у социјалној заштити 
Општине Бачка Паланка  ........................  419
89 ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке 
о утврђивању мреже дечијих вртића са 
седиштем на територији Општине   
Бачка Паланка  .........................................  420
90 ОДЛУКА о утврђивању Предлога 
Одлуке о увођењу самодоприноса за 
подручје Месне заједнице „Карађорђево“ 
Карађорђево за период од 15. маја 2016. 
године до 30. априла 2021. године .........  420
91 ОДЛУКА о расписивању референдума  
за подручје Месне заједнице „Карађорђево“ 
Карађорђево ради увођења  
самодоприноса .........................................  423
92 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за 
спровођење референдума за увођење 
самодоприноса на територији Месне 
заједнице „Карађорђево“ Карађорђево и 
именовању њених чланова .....................  424


