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На основу члана 65. Статута 
општине Бачка Паланка (“Службени 
лист Општине Бачка Паланка”, број 
24/2013-пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на 43. сед-
ници одржаној дана  18. новембра  2013. 
године, донело је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ 

ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 1.

Овим Решењем утврђује се нак-
нада за коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без правног 
основа у поступку вансудских поравнања 
по хектару површине, према квалитету 
пољопривредног земљишта - култури и 
класи, за производну 2009/2010. годину, 
2010/2011. годину, 2011/2012. годину и 
2012/2013. годину, на територији Општи-
не Бачка Паланка. 

Члан 2.

Накнада по хектару за производну 
2009/2010. годину, култура: њива, класa: 
од I до VIII класе; култура: воћњак или 
виноград, класа: од I до VIII класе; кул-
тура: ливада или пашњак, класа од I до 
VIII класе; утврђена је у еврима, а пре-
рачунаће се у динаре по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан ступања на 
снагу овог Решења и то:

 - 304,91 евра/ха, за прву класу, култура 
њива,

 - 290,39  евра/ха, за другу класу, култура 
њива,

 - 276,56 евра/ха, за трећу класу, кул-
тура њива,

 - 262,73 евра/ха, за четврту класу, 
култура њива,

 - 249,59 евра/ха, за пету класу, кул-
тура њива,

 - 237,11 евра/ха, за шесту класу, 
култура њива,

 - 225,26 евра /ха, за седму класу, 
култура њива,

 - 214,00 евра/ха, за осму класу, кул-
тура њива,

 - 304,91 евра/ха, за прву класу, кул-
тура воћњак или виноград,

 - 290,39 евра/ха, за другу класу, кул-
тура воћњак  или виноград,

 - 276,56 евра/ха, за трећу класу, кул-
тура воћњак  или виноград ,
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 - 262,73 евра/ха, за четврту класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 249,59 евра/ха, за пету класу, кул-
тура воћњак  или виноград,

 - 237,11 евра/ха, за шесту класу, 
култура воћњак или виноград,

 - 225,26 евра/ха, за седму класу, 
култура воћњак или виноград,

 - 214,00 евра/ха, за осму класу, кул-
тура воћњак или виноград,

 - 276,56 евра/ха, за прву класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 262,73 евра/ха, за другу класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 249,59 евра/ха, за трећу класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 237,11 евра/ха, за четврту класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 225,26 евра/ха, за пету класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 214,00 евра/ха, за шесту класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 203,30 евра/ха, за седму класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 193,13 евра/ха, за осму класу, кул-
тура ливада или пашњак.

Члан 3.

Накнада по хектару за производну 
2010/2011.годину, култура: њива, класa: 
од I до VIII класе; култура: воћњак или 
виноград, класа: од I до VIII класе; лива-
да или пашњак, класа од I до VIII класе; 
утврђена је у еврима, а прерачунаће се у 
динаре по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан ступања на снагу овог Ре-
шења и то:

 - 390,74 евра/ха, за прву класу, кул-
тура њива,

 - 372,13 евра/ха, за другу класу, кул-
тура њива,

 - 354,41евра/ха, за трећу класу, кул-
тура њива,

 - 336,69 евра/ха, за четврту класу, 
култура њива,

 - 319,86 евра/ха, за пету класу, кул-
тура њива,

 - 303,86 евра/ха, за шесту класу, 
култура њива,

 - 288,67 евра /ха, за седму класу, 
култура њива,

 - 274,24 евра/ха, за осму класу, кул-
тура њива,

 - 390,74 евра/ха, за прву класу, кул-
тура воћњак или виноград,

 - 372,13 евра/ха, за другу класу, кул-
тура воћњак  или виноград,

 - 354,41 евра/ха, за трећу класу, кул-
тура воћњак  или виноград ,

 - 336,69 евра/ха, за четврту класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 319,86 евра/ха, за пету класу, кул-
тура воћњак  или виноград,

 - 303,86 евра/ха, за шесту класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 288,67 евра/ха, за седму класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 274,24 евра/ха, за осму класу, кул-
тура воћњак  или виноград,

 - 354,41 евра/ха, за прву класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 336,69 евра/ха, за другу  класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 319,86 евра/ха, за трећу  класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 303,86 евра/ха, за четврту  класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 288,67 евра/ха, за пету класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 274,24 евра/ха, за шесту класу, 
култура ливада или пашњак,
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 - 260,53 евра/ха, за седму  класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 247,50 евра/ха, за осму класу, кул-
тура ливада или пашњак.

Члан 4.

Накнада по хектару за производну 
2011/2012. годину, култура: њива, класa: 
од I до VIII класе, култура: воћњак или 
виноград, класа: од I до VIII класе; лива-
да или пашњак, класа од I до VIII класе; 
утврђена је у еврима, а прерачунаће се у 
динаре по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан ступања на снагу овог Ре-
шења и то:

 - 415,18 евра/ха, за прву класу, кул-
тура њива,

 - 395,42 евра/ха, за другу класу, кул-
тура њива,

 - 376,59 евра/ха, за трећу класу, кул-
тура њива,

 - 357,76 евра/ха, за четврту класу, 
култура њива,

 - 339,87 евра/ха, за пету класу, кул-
тура њива,

 - 322,88 евра/ха, за шесту класу, 
култура њива,

 - 316,73 евра /ха, за седму класу, 
култура њива,

 - 291,40 евра/ха, за осму класу, кул-
тура њива,

 - 415,40 евра/ха, за прву класу, кул-
тура воћњак или виноград,

 - 395,42 евра/ха, за другу класу, кул-
тура воћњак  или виноград,

 - 376,59 евра/ха, за трећу класу, кул-
тура воћњак  или виноград ,

 - 357,76 евра/ха, за четврту класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 339,87 евра/ха, за пету класу, кул-
тура воћњак  или виноград,

 - 322,88 евра/ха, за шесту класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 316,73 евра/ха, за седму класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 291,40 евра/ха, за осму класу, кул-
тура воћњак  или виноград,

 - 376,59 евра/ха, за прву класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 357,76 евра/ха, за другу класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 339,87 евра/ха, за трећу класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 322,88 евра/ха, за четврту класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 316,73 евра/ха, за пету класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 291,40 евра/ха, за шесту класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 276,83 евра/ха, за седму  класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 262,99 евра/ха, за осму класу, кул-
тура ливада или пашњак.

Члан 5.

Накнада по хектару за производну 
2012/2013. годину, култура: њива, класa: 
од I до VIII класе; култура: воћњак или 
виноград, класа: од I до VIII класе; лива-
да или пашњак, класа  од I до VIII класе;  
утврђена је у еврима, а прерачунаће се у 
динаре по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан ступања на снагу овог Ре-
шења и то:

 - 414,61 евра/ха, за прву класу, кул-
тура њива,

 - 394,86 евра/ха, за другу класу, кул-
тура њива,

 - 376,06 евра/ха, за трећу класу, кул-
тура њива,

 - 357,26 евра/ха, за четврту класу, 
култура њива,
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 - 339,40 евра/ха, за пету класу, кул-
тура њива,

 - 322,43 евра/ха, за шесту класу, 
култура њива,

 - 306,31 евра /ха, за седму класу, 
култура њива,

 - 290,99 евра/ха, за осму класу, кул-
тура њива,

 - 376,06 евра/ха, за прву класу, кул-
тура воћњак или виноград,

 - 357,26 евра/ха, за другу класу, кул-
тура воћњак  или виноград,

 - 339,40 евра/ха, за трећу класу, кул-
тура воћњак  или виноград ,

 - 322,43 евра/ха, за четврту класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 306,31 евра/ха, за пету класу, кул-
тура воћњак  или виноград,

 - 290,99 евра/ха, за шесту класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 276,44 евра/ха, за седму класу, 
култура воћњак  или виноград,

 - 262,62 евра/ха, за осму класу, кул-
тура воћњак  или виноград,

 - 376,06 евра/ха, за прву класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 357,26 евра/ха, за другу класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 339,40 евра/ха, за трећу класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 322,43 евра/ха, за четврту класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 306,31 евра/ха, за пету класу, кул-
тура ливада или пашњак,

 - 290,99 евра/ха, за шесту класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 276,44 евра/ха, за седму класу, 
култура ливада или пашњак,

 - 262,62 евра/ха, за осму класу, кул-
тура ливада или пашњак

Члан 6.

Наведени ценовници се односе на 
пољопривредно земљиште у државној 
својини које није било предмет јавног 
надметања, или је било на јавном над-
метању али није било најповољнијег 
понуђача или лицитанта за предметно 
земљиште.

Члан 7.

Овo Решење ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-320-43/2013
Дана: 18. новембра 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.                 

304

На основу члана 19. став 1. За-
кона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник  Републике Србије“, број 
119/2012), члана 65. став 1. тачка 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст) и члана 2. Од-
луке о накнадама председнику и члано-
вима Надзорних одбора јавних предузећа 
чији је оснивач Општина Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 32/2013), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 43. се-
дници, одржаној дана 18. новембра 2013. 
године, донело је следеће
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о висини накнаде председнику 
и члановима Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа 

„Комуналпројект“ Бачка Паланка 

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
висини накнаде председнику и чланови-
ма Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Комуналпројект“ Бачка Па-
ланка, коју је Надзорни одбор ЈКП „Ко-
муналпројект“ Бачка Паланка донео на 
својој седници одржаној дана 04. новем-
бра 2013. године, под бројем: 01-450/9-1-
2013. 

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: III-40-94/2013-2
Дана: 18. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
 

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.

305

На основу члана 19. став 1. За-
кона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник  Републике Србије“, број 
119/2012), члана 65. став 1. тачка 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст) и члана 2. Од-
луке о накнадама председнику и члано-
вима Надзорних одбора јавних предузећа 
чији је оснивач Општина Бачка Паланка 

(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 32/2013), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 43. се-
дници, одржаној дана 18. новембра 2013. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о висини накнаде председнику 
и члановима Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу Општине Бачка 

Паланка“ Бачка Паланка 

I

Даје се сагласност на Одлуку о 
висини накнаде председнику и чланови-
ма Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка, коју је Надзор-
ни одбор Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка“ Ба-
чка Паланка донео на својој 6. седници 
одржаној дана 29. октобра 2013. године, 
под бројем: 06-648/1-13. 

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: III-40-94/2013-1
Дана: 18. новембра 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р. 
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На основу члана 19. став 1. За-
кона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник  Републике Србије“, број 
119/2012), члана 65. став 1. тачка 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст) и члана 2. Од-
луке о накнадама председнику и члано-
вима Надзорних одбора јавних предузећа 
чији је оснивач Општина Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 32/2013), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 43. се-
дници, одржаној дана 18. новембра 2013. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о висини накнаде председнику 
и члановима Надзорног одбора 

Јавног информативног предузећа 
„Радио и телевизија Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка 

I

Даје се сагласност на Одлуку о ви-
сини накнаде председнику и члановима 
Надзорног одбора Јавног информативног 
предузећа „Радио и телевизија Бачка Па-
ланка“ Бачка Паланка, коју је Надзорни 
одбор Јавног информативног предузећа 
„Радио и телевизија Бачка Паланка“ Ба-
чка Паланка донео на својој трећој сед-
ници одржаној дана 02. октобра 2013. 
године.

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА                                                  
Број: III-40-94/2013-3
Дана: 18. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.          

307

На основу члана 75. став 2. За-
кона о локалној самопуправи („Служ-
бени гласник  Републике Србије“, број 
129/2007), члана 13. став 2. Одлуке о 
месним заједницама („Службени лист 
Општина Бачка Паланка“, број 26/2008, 
2/2010 и 29/2011), члана 65, 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 43. се-
дници, одржаној дана 18. новембра 2013. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене 

Финансијског плана Месне 
заједнице „Младеново“ Младеново 

за 2013. годину

I

Даје се сагласност на измене Фи-
нансијског плана Месне заједнице „Мла-
деново“ Младеново за 2013. годину, које 
је Савет Месне заједнице „Младеново“ 
Младеново усвојио на седници одржа-
ној дана 25. октобра 2013. године,  под 
бројем  68/2013. 
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II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА                                                  
Број: III-401-12/2013
Дана: 18. новембра 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.          

308

На основу члана 75. став 2. За-
кона о локалној самопуправи („Служ-
бени гласник  Републике Србије“ број 
129/2007), члана 13. став 2. Одлуке о 
месним заједницама („Службени лист 
Општина Бачка Паланка“, број 26/2008, 
2/2010 и 29/2011), члана 65,  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 43. се-
дници, одржаној дана 18. новембра 2013. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене 

Финансијског плана Месне 
заједнице „Пивнице“ Пивнице за 

2013. годину

I

Даје се сагласност на измене Фи-
нансијског плана Месне заједнице „Пив-
нице“ Пивнице за 2013. годину, који је 

Савет Месне заједнице „Пивнице“ Пив-
нице усвојио на седници одржаној да-
на 22. октобра 2013. године, под бројем 
91/2013. 

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: III-401-16/2013
Дана: 18. новембра 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.

309

На основу члана 65. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст) и члана 33. 
став 7. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка на својој 43. седници, одр-
жаној дана 18. новембра 2013. године, 
донело је

З А К Љ У Ч А К 

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГE Про-
грам подршке за спровођење пољопри-
вредне политике и политике руралног 
развоја у 2013. години на територији 
Општине Бачка Паланка, који је Општин-
ско веће општине Бачка Паланка донело 
на својој 42. седници, одржаној дана 30. 
oктобра 2013. године, под бројем III-011-
1/2013-111.  
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА                                                  
Број: III-011-1/2013-111-1
Дана:18. новембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.                 

310

На основу члана 2. Одлуке о распи-
сивању референдума за подручје Месне 
заједнице Челарево („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 32/2013), 
Комисија за спровођење референдума, 
на седници одржаној 07.11.2013. године, 
усвојила је 

И З В Е Ш Т А Ј
о резултатима непосредног 

личног изјашњавања грађана 
референдумом

I

Непосредно лично изјашња-
вање грађана референдумом за подручје 
Месне заједнице Челарево, одржано је од 
23. октобра 2013. године до 07. новембра  
2013. године.

II

Комисија за спровођење референ-
дума утврдила је и прогласила следеће 
резултате:

 - укупан број уписаних гласача:    4281

укупан број гласача који је гласао 

 - на гласачким местима  985 (23,01%)

 - укупан број неважећих листића 14

 - укупан број важећих листића     971

за увођење самодоприноса

 -  гласало је гласача   759 (78,17%)

против увођења самодоприноса

 -  гласало је гласача   212 (21,83%)

III

Пошто на референдуму за увођење 
самодоприноса није изашла већина 
грађана уписаних у извод из бирачког 
списка за подручје Месне заједнице „Че-
ларево“, Комисија констатује да само-
допринос за подручје МЗ Челарево није 
заведен.

IV

Овај Извештај објавити у “Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

Председник Kомисије 
за спровођење референдума, 

Мирослав Арсенов, с.р.
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