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На основу члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Oпштине Бачка Паланка“ број 
24/2013 - пречишћен текст) и члана 15. 
Одлуке  о месним заједницама („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број  
26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 8/2017), 
председник Скупштине oпштине Бачка 
Паланка дана 26. маја 2017. године, 
доноси: 

О Д Л У К У  
о расписивању избора за 

чланове Савета Месне заједнице 
Товаришево на мандатни период 

2017 - 2021. године 

1. Расписују се избори за чланове 
Савета Месне заједнице Това-
ришево на мандатни период 
2017 – 2021. године за 11. 06. 
2017. године од 7,00 до 20,00 
часова.

2. Избори ће се организовати и 
спровести у складу са Одлуком 
о месним заједницама („Служ-
бени лист Општине Бачка 
Паланка“ број  26/2008, 2/2010, 
29/2011, 6/2015 и 8/2017) и Ста-
тутом Месне заједнице Това-
ришево,  а рокови за вршење 
изборних радњи почињу да 
теку дана 29.05. 2017. године.

3. Изборе за чланове Савета 
Месне заједнице Товари-
шево спровешће органи за 
спровођење избора у Месној 
заједници Товаришево (Коми-
сија за спровођење избора и 
бирачки одбор), именовани на 
начин и по поступку утврђе-
ним Статутом Месне заједнице 
Товаришево.

4. Ову Одлуку  објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка 
Паланка“ и на Огласној табли 
Месне заједнице Товаришево.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-013-8/2017 
26. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник,
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р. 
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На основу члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Oпштине Бачка Паланка“ број 
24/2013 - пречишћен текст) и члана 15. 
Одлуке  о месним заједницама („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број  
26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 8/2017), 
председник Скупштине oпштине Бачка 
Паланка дана 26. маја 2017. године, 
доноси: 
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О Д Л У К У  
о расписивању избора за чланове 
Савета Месне заједнице Обровац 
на мандатни период 2017 - 2021. 

године 

1. Расписују се избори за чланове 
Савета Месне заједнице Обро-
вац  на мандатни период 2017 
– 2021. године за 11. 06. 2017. 
године од 7,00 до 20,00 часова.

2. Избори ће се организовати и 
спровести у складу са Одлу-
ком о месним заједницама 
(„Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број  26/2008, 
2/2010, 29/2011, 6/2015 и 8/2017) 
и Статутом Месне заједнице 
Обровац,  а рокови за вршење 
изборних радњи почињу да 
теку дана 29.05. 2017. године.

3. Изборе за чланове Савета 
Месне заједнице Обровац спро-
вешће органи за спровођење 
избора у Месној заједници 
Обровац  (Комисија за спро-
вођење избора и бирачки 
одбор), именовани на начин и 
по поступку утврђеним Стату-
том Месне заједнице Обровац.

4. Ову Одлуку  објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка 
Паланка“ и на Огласној табли 
Месне заједнице Обровац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-013-9/2017 
26. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник,
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с.р. 
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На основу члана 13. став 3. Закона 
о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 18/2010) и члана 65. и 108. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
52. седници, одржаној дана 25. маја 2017. 
године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
 о давању сагласности на 

Правилник о условима за упис, 
пријем, боравак и испис деце у 

Предшколску установу „Младост“ 
Бачка Паланка 

I

Даје се сагласност на Правилник 
о условима за упис, пријем, боравак и 
испис деце у Предшколску установу 
„Младост“ Бачка Паланка, који је донео 
Управни одбор Предшколске установе 
„Младост“ Бачка Паланка, на седници 
одржаној дана 03. марта 2017. 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-60-3/2017
25. мај  2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка,

Александар Борковић, с.р.
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На основу члана 7. а. став 8. Закона 
о порезима на имовину („Службени гла-
сник РС“ бр. 26/01, 45/02 –УС, „Службени 
лист СРЈ“ број 42/02-УС“, „Службени 
гласник РС“ бр. 80/02-др. Закон, 80/02, 
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 
57/12-УС, 47/13 и 68/14-др. Закон) и члана 
18. став 1. алинеја 4. Одлуке о органи-
зацији Општинске управе („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 
35/2016), начелник Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, дана  24. маја 
2017. године, донео је

П Р А В И Л Н И К 
о раду Комисије за евиденцију и 

утврђивање пореза на имовину за 
непокретности за које обвезник 
није поднео пореску пријаву или 
пореска пријава садржи грешке 

или пропуст

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се 
уређује рад  Комисије за евиденцију 
и утврђивање пореза на имовину за 
непокретности за које обвезник није 
поднео пореску пријаву или пореска 
пријава садржи грешке или пропусте 
коју је на основу члана 7. а. став 8. Зако-
нима о порезима на имовину („Службени 
гласник РС“ бр. 26/01, 45/02 –УС, „Служ-
бени лист СРЈ“ број 42/02-УС, „Службени 
гласник РС“ бр. 80/02-др. Закон, 80/02, 
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 
57/12-УС, 47/13 и 68/14-др. Закон) у даљем 
тексту Закон за Општину Бачка Паланка, 
формирао начелник Општинске управе. 

Члан 2. 

Ради евиденције и утврђи-
вања пореза на имовину за непокрет-

ности за које обвезник није поднео 
пореску пријаву или пореска пријава 
садржи грешке или пропусте, начел-
ник Општинске управе формирао је две 
комисије за евидентирање и утрђивање, 
и то једна за прву зону а друга за другу 
зону у складу са Одлуком о одређивању 
зона и најопремљенијих зона на терито-
рији Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
6/2015), док су за непокретности  које се 
налазе у трећој и четвртој зони надлежне 
обе Комисије. 

Члан 3. 

Сваку Комисију за евидентирање 
и утврђивање непокретности чине пред-
седник Комисије и 4 члана. 

Члан 4. 

Попис и евиденцију објеката на 
лицу места врши тим за попис и евиден-
цију који се састоји од минимално два 
члана. 

Члан 5.

У колико се током евиденционог 
периода укаже потреба за већим бројем 
тимова за попис и евиденцију, о чему 
руководилац Одељења за у тврђивање 
и наплату јавних прихода благовре-
мено обавештава, начелник Општинске 
управе формира  додатне евиденционе 
тимове или заменике чланова у склопу 
формираних комисија. 

Члан 6.

За вршење пописа и евиденције 
користи се постојећа опрема којом рас-
полаже Општинска управа Општине 
Бачка Паланка: 

 - две мерне траке, 

 - два ласерска даљинометра, 
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 - два метра од 5м, 

 - постојећи рачунари, 

 - два службена возила.

Члан 7.

Ради ефикаснијег вршења пописа 
и евиденције потребно је обезбедити 
следећу додатну опрему: 

 - два преносна рачунара, 

 - два таблета,

 - један мултифункционални 
уређај (фотокопир, скенер, 
штампач),

 - један штампач,

 - идентификационе картице 
са фотографијом за чланове 
Комисије, са личном фотогра-
фијом и бројем решења којим 
су именовани за члана Коми-
сије. 

Члан 8.

Радом Комисије руководи пред-
седник Комисије.

У случају оправданог одсуства 
са рада, председник Комисије поверава 
фршење функције заменика председ-
ника неком од чланова Комисије о чему 
благовремено обавештава начелника 
Општинске управе. 

Члан 9.

Задатак председника Комисије је 
да: 

 - организује и надгледа рад 
чланова Комисије и даје им 
потребне инструкције и упут-
ства за рад, 

 - од члана Комисије задуженог 
за припрему пописа евиден-
ције и непокретности преу-

зима припремљене податке са 
документацијом, 

 - врши пријем записника из кан-
целарије и са терена, 

 - проверава правно-формално 
исправност записника и 
налаже исправљање грешака, 

 - указује на пропусте приликом 
пописа и евиденције, 

 - врши евидентирање и завођење 
записника о попису  у Попис 
аката, 

 - уводи у евиденцију пореске 
пријаве које физичка и правна 
лица сама поднесу,

 - по потреби учествује у раду 
на терену ради давања упут-
ства члановима који врше еви-
денцију и попис или отклања 
грешке у записницима, 

 - по завршетку пописа и еви-
дентирања непокретности 
одређене зоне подноси 
извештај начелнику Општин-
ске управе,

 - обавештава начелника о нас-
талим проблемима у спро-
вођењу усвојеног пописа и 
евидентирање непокретности 
и предлаже мере за њихово 
отклањање,

 - врши и друге послове непохо-
дне за организацију евиден-
ције и пописа непокретности.

Члан 10.

За припрему података за рад 
лица које врше попис непокретности 
на терену, одређује се по један члан из 
састава сваке Комисије који се у том слу-
чају дневно не ангажује, на рад на попису 
и евидентирању. 
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Члан 11.

Припрема пописа и евиденције 
непокретности врши се из базе података 
Републичког геодетског завода.

Као помоћно средство могу се 
користити и остали доступни просторни 
подаци из јавног георафско-информа-
ционог система.

Предмет пописа и евиденције су 
објекти дефинисани Законом о порезима 
на имовину.

Члан 12. 

 Ради прикупљања додатних пода-
така помоћ члановима Комисије који 
врше припрему пописа и евиденције 
непокретности пружиће стручна лица 
ЈП „Стандард“ Бачка Паланка на захтев 
начелника Општинске управе. 

Члан 13. 

Задатак члана Комисије који врши 
припрему пописа и евиденције непокрет-
ности је да: 

 - присуствује радним састан-
цима ради добијања додат-
них инструкција и упутстава 
за рад од стране председника 
Комисије, 

 - благовремено а најмање два 
пута недељно, доставља пред-
седнику и члановима Коми-
сије списак објеката које треба 
евидентирати по улицама или 
зонама, 

 - у случају спречености неког 
од чланова тимова за попис и 
евиденцију непокретности, по 
потреби врши попис и еви-
дентирање непокретности на 
терену,

 - у случају оправданог одсуства 
са рада да о томе благовремено 
обавести председника Коми-
сије.

Члан 14. 

Задатак члана Комисије за попис и 
евидецију је да: 

 - присуствује радним састан-
цима ради добијања додат-
них инструкција и упутстава 
за рад од сране председника 
Комисије, 

 - врши евидентирање непокрет-
ности за утврђивање пореза 
на имовину за непокретности 
за које обвезник није поднео 
пореску пријаву или пореска 
пријава садржи грешке или 
пропусте, 

 - једном недељно врши доста-
вљање појединачних запи-
сника председнику Комисије 
уз сачињен кратак извештај о 
извршеном попису и евиден-
цији непокретности, 

 - евидентира обвезнике пореза 
на имовину, 

 - врши пријем, обраду, контролу 
и евидентирање података из 
пореских пријава и друге доку-
ментације,

 - обавља послове канцеларијске 
или теренске контроле, 

 - води евиденцију непокрет-
ности: станова, кућа за стано-
вање, пословне зграде и други 
(надземни и приземни) грађе-
вински објекти који служе за 
обављање делатности, гараже 
и гаражна места.
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Члан 15. 

Комисија за евидентирање и 
утврђивање непокретности дужна је да 
путем локалних медија и званичне интер-
нет странице Општине Бачка Паланка 
редовно обавештва јавност о спровођењу 
пописа и евиденције непокретности и то: 

 - о времену почетка пописа 
и евиденције неокретности 
одређене зоне, 

 - периоду  пописа евиденције 
одређене зоне,

 - завршеном попису евиденције 
одређене зоне.

Члан 16.

Председницима и члановима 
Комисије за евиденцију и утврђивање 
непокретности припада накнада за рад 
у складу са прописима који дефинишу 
накнаде за рад Комисија. 

Извештај о обављеним дневним 
активностима чланова Комисије сачиња-
вају председници Комисија и исти дос-
тављају начелнику Општинске управе 
једном седмично. 

Члан 17.

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

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Н А Ч Е Л Н И К   
Број: IV-016- 05/2017-97
24. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Начелник 
Општинске управе, 
Лука Станић, с.р.
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На основу члана 2. Правилника о 
раду Комисије за евиденцију и утврђи-
вање пореза на имовину за непокрет-
ности за које обвезник није поднео 
пореску пријаву или пореска пријава 
садржи грешке или пропуст, начел-
ник Општинске управе Општине Бачка 
Паланка је дана 24. маја 2017. године,  
донео 

РЕШЕЊЕ 
о формирању Комисије за 

евиденцију и утврђивање пореза 
на имовину за непокретности за 

које обвезник  није поднео пореску 
пријаву или пореска пријава 

садржи грешке или пропуст за 
прву зону

Члан 1. 

У Комисију за евиденцију и 
утврђивање пореза на имовину за 
непокретности за које обвезник није 
поднео пореску пријаву или пореска 
пријава садржи грешке или пропуст за 
прву зону (у даљем тексту: Комисија), 
именују се:

1. Слободан Прпа, председник 
Комисије,

2. Душан Тртић, члан Комисије, 

3. Светлана Лемић, члан Коми-
сије, 

4. Слађана Пантелић, члан Коми-
сије, 

5. Славка Дукић, члан Комисије.

Члан 2. 

Задатак Комисије је да евидентира 
и утврди порез на имовину за непокрет-
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ности за које обвезник није донео пореску 
пријаву или пореска пријава садржи 
грешке или пропусте. 

Члан 3. 

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

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Н А Ч Е Л Н И К   
Број: IV-016- 05/2017-97-1
24. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Начелник
 Општинске управе,

Лука Станић, с.р.

153

На основу члана 2. Правилника о 
раду Комисије за евиденцију и утврђи-
вање пореза на имовину за непокрет-
ности за које обвезник није поднео 
пореску пријаву или пореска пријава 
садржи грешке или пропуст, начел-
ник Општинске управе Општине Бачка 
Паланка је дана 24. маја 2017. године,  
донео 

РЕШЕЊЕ 
о формирању Комисије за 

евиденцију и утврђивање пореза 
на имовину за непокретности за 

које обвезник  није поднео пореску 
пријаву или пореска пријава 

садржи грешке или пропуст за 
другу зону

Члан 1. 

У Комисију за евиденцију и 
утврђивање пореза на имовину за 

непокретности за које обвезник није 
поднео пореску пријаву или пореска 
пријава садржи грешке или пропуст за 
другу зону (у даљем тексту: Комисија), 
именују се:

1. Слободан Прпа, председник 
Комисије,

2. Миле Колар, члан Комисије, 

3. Тања Торовић, члан Комисије, 

4. Ана Срдић, члан Комисије, 

5. Дуња Крнета, члан Комисије.

Члан 2. 

Задатак Комисије је да евидентира 
и утврди порез на имовину за непокрет-
ности за које обвезник није донео пореску 
пријаву или пореска пријава садржи 
грешке или пропусте. 

Члан 3. 

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

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Н А Ч Е Л Н И К   
Број: IV-016- 05/2017-97-2
24. мај 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Начелник 
Општинске управе, 
Лука Станић, с.р.
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