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На основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), 
члана 37. и 68. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 19. седници, одржаној 
дана 29. новембра 2017. године, конста-
тује

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку дужности члана 
Општинског већа Општине  

Бачка Паланка

I

МИЛАНКИ ЛАЖЕТИЋ, дипл. 
менаџеру из Бачке Паланке, прес-
таје дужност члана Општинског већа 
Општине Бачка Паланка, због подно-
шења оставке.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119- 59/2017
29. новембар 2017. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с. р. 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007, 
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), 
члана 37. и 61. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 19. седници, одржаној 
дана 29. новембра 2017. године, тајним 
гласањем, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о избору члана Општинског већа 

Општине Бачка Паланка

I

МИРОСЛАВ ВУЧКОВИЋ, угос-
титељски техничар из Бачке Паланке, 
бира се за члана Општинског већа 
Општине Бачка Паланка.

Мандат члана Општинског већа 
Општине Бачка Паланка из става 1. овог 
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решења траје до истека мандата сазива 
Скупштине општине Бачка Паланка иза-
браног на локалним изборима одржаним 
24. априла 2016. године.

II

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-60/2017
29. новембар 2017. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

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

304

На основу члана 76. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 
68/2015- др. закон, 103/2015 и 99/2016) 
и члана 37. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2013- пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 19. седници, одржаној 
дана 29. новембра 2017. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о 
извршењу буџета Општине 

Бачка Паланка за период јануар-
септембар 2017. године

I

Прихвата се Извештај о извр-
шењу буџета Општине Бачка Паланка 

за период јануар-септембар 2017. године, 
који је израдило Одељење за финансије 
и буџет Општинске управе Општине 
Бачка Паланка дана 16. октобра 2017. 
године, под бројем IV-02-4-1/2017-166.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -401-40/2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине, 
Мита Лачански, с. р. 
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На основу члана 20. тачка 5. и 
члана 32. тачка 6. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон 
и 101/2016-др.закон), члана 157. став 1. 
Закона о безбедности саобраћаја на путе-
вима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 
32/2013-одлука УС, 54/2014, 96/2015-др.
закон и 9/2016-одлука УС), члана 3. тачка 
7., члана 5. став 1. и члан 25. став 3. Закона 
о комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 88/2011 
и 104/2016) и члана 37. тачка 6. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 19. сед-
ници, одржаној дана 29. новембра 2017. 
године, донела је
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О Д Л У К У 
о паркирању

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се услови 
и начин паркирања возила на јавним 
паркиралиштима која су обележена про-
писном саобраћајном сигнализацијом, 
врсте јавних паркиралишта, управљање 
и одржавање јавних паркиралишта, и 
начин наплате цене услуга коришћења 
јавних паркиралишта ( у даљем тексту: 
цене паркирања) на територији Општине 
Бачка Паланка.

Паркирање возила на јавним пар-
киралиштима из става 1. овог члана 
врши се сагласно Закону о безбедности 
саобраћаја на путевима, другим пропи-
сима који регулишу ову област и одред-
бама ове одлуке.

Члан 2.

Јавна паркиралишта у смислу ове 
одлуке су јавне саобраћајне површине и 
посебни простори одређени и обележени 
за паркирање возила.

Општинска управа Општине 
Бачка Паланка – Одељење за привреду 
( у даљем тексту: Одељење за привреду) 
може за потребе јавних скупова, спорт-
ских, културних, уметничких, сезон-
ских, рекреативних и других манифес-
тација и приредби, одредити и друге 
јавне површине као привремена парки-
ралишта.

Јавним паркиралиштем у сми-
слу одредаба ове одлуке, не сматрају се 
посебне површине за паркирање возила 
које припадају одређеном објекту (преду-
зећу, установи, стамбеној згради, такси 
стајалишту и др.)

Члан 3.

Јавна паркиралишта могу бити 
општа и посебна у зависности да ли се 
за њихово коришћење плаћа цена парки-
рања.

Општа паркиралишта су јавна 
паркиралишта (делови коловоза, тро-
тоара, или површине између коловоза и 
тротоара и друге површине посебно обе-
лежене за паркирање моторних возила), 
за чије коришћење се не плаћа цена пар-
кирања.

Посебна паркиралишта су јавна 
паркиралишта (делови коловоза, трото-
ара или површине између коловоза и тро-
тоара и друге површине посебно обеле-
жене за паркирање моторних возила), за 
чије коришћење се плаћа цена паркирања.

Члан 4.

На посебним паркиралиштима 
може се вршити контрола уласка и 
изласка возила.

Контрола уласка и изласка возила 
са посебног паркиралишта врши се 
постављањем рампе и изградњом или 
постављањем објекта за наплату.

Члан 5.

Управљање јавним паркиралиш-
тима, одржавање и контролу услова 
коришћења јавних паркиралишта као 
комуналну делатност, врши Јавно кому-
нално предузеће „ Комуналпројект“ Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 6.

Средства за обављање послова из 
члана 5. ове одлуке Предузеће обезбеђује 
од наплате цене паркирања и средстава 
буџета Општине Бачка Паланка.
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Члан 7. 

Јавна паркиралишта обележавају 
се саобраћајном сигнализацијом у складу 
са прописима о безбедности саобраћаја.

Посебна паркиралишта поред обе-
лежавања из става 1. овог члана морају 
имати на видном месту истакнуто оба-
вештење које садржи:

 - о каквом се паркиралишту ради 
(за која возила је намењено),

 - зону којој припада паркира-
лиште,

 - начин наплате цене паркирања

 - цену паркирања

 - временско ограничење 
коришћења паркиралишта, 
уколико постоји. 

II   КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА

Члан 8.

Јавна паркиралишта се користе 
за паркирање моторних возила правних, 
физичких лица и предузетника ( у даљем 
тексту: корисник).

Корисником паркиралишта у сми-
слу одредаба ове одлуке сматра се возач, 
односно власник возила који је уписан у 
саобраћајној дозволи, уколико возач не 
буде идентификован.

Власник који је уписан у 
саобраћајну дозволу возила, заједно са 
возачем, утврђује се као солидарни обве-
зник плаћања цене паркирања.

Одељење за привреду, у завис-
ности од капацитета јавног паркира-
лишта, одредиће и резервисати посеб-
ним актом паркинг места за: возила 
инвалида и хендикепираних лица, Дома 
здравља, суда, тужилаштва, полиције и 
Општинске управе, која иста могу бес-
платно користити.

Јединица локалне самоуправе 
актом из става 4. овог члана може одре-
дити да се износ цене комуналне услуге 
за одређене категорије корисника суб-
венционишу у висини од 100%. 

Субвенционисани износ цене у 
висини од 100% неће се надокнађивати 
вршиоцу комуналне делатности за кате-
горије корисника наведене у ставу 4. овог 
члана.

Паркинг места за инвалидна лица 
могу да користе: инвалиди који имају 
телесно оштећење најмање 60%, лица 
оболела од дистрофије, параплегије, 
квадриплегије и церебралне парализе, 
која за кретање користе инвалидска 
колица, лица која имају оштећење вида 
најмање 90%, ратни и мирнодопски војни 
инвалиди од I до IV групе инвалидности, 
цивилни инвалиди рата од I до IV групе 
инвалидности, лица на дијализи.

На основу решења Одељења за 
привреду о испуњености услова, лицима 
из става 7. овог члана која су становници 
Општине Бачка Паланка, Предузеће 
издаје налепницу, знак за означавање 
возила инвалидног или оболелог лица 
или једног возила једног члана заједнич-
ког домаћинства, уз наплату трошкова 
израде, издавања налепнице и вођења 
евиденције. Налепница важи за кален-
дарску годину и возило за које је издата.

Решење из става 8. овог члана 
доноси Одељење за привреду на основу 
потврде изабраног лекара о врсти боле-
сти или потврде Одељења за друштвене 
делатности Општинске управе Општине 
Бачка Паланка о статусу инвалидног 
лица.

Члан 9. 

Паркирање возила на јавним пар-
киралиштима врши се на начин одређен 
саобраћајним знацима.
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Предузеће на посебном парки-
ралишту утврђује: начин организовања 
делатности, наплате цене паркирања, 
као и друге услове неопходне за функ-
ционисање паркиралишта, а уз саглас-
ност Општинског већа Општине Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Општинско 
веће).

На посебним јавним паркиралиш-
тима може се увести временско ограни-
чење коришћења паркиралишта и иста 
се могу категорисати према зонама.

Паркинг зона представља под-
ручје у коме је дозвољено паркирање у 
режиму одређеном овом одлуком.

Коришћење посебних јавних пар-
киралишта наплаћује се у времену од 
07,00 до 20,00 часова радним даном, а 
суботом од 07,00 до 14,00 часова.

Недељом и државним празником 
не наплаћује се паркирање на посебним 
паркиралиштима.

Члан 10. 

Посебна јавна паркиралишта, 
њихову поделу по зонама и времен-
ско ограничење коришћења одређује 
решењем Општинско веће, на предлог 
Одељења за привреду и Предузећа.

Члан 11. 

За паркирање возила на посеб-
ним паркиралиштима и друге услуге 
плаћа се цена, сагласно важећем ценов-
нику Предузећа, а на који сагласност 
даје Општинско веће Општине Бачка 
Паланка.

Члан 12.

Паркирањем возила на паркинг 
месту, корисник прихвата услове пропи-
сане овом одлуком за услугу коришћења 
јавног паркиралишта.

За коришћење посебног јавног 
паркиралишта корисник је дужан да 
плати одговарајућу цену за одређено 
време коришћења, осим ако овом одлу-
ком није другачије прописано.

Од обавезе плаћања цене парки-
рања за коришћење посебних јавних пар-
киралишта ослобођена су: возила Дома 
здравља, полиције, Војске Србије, ватро-
гасна возила, возила инспекцијских 
служби и возила која имају видно истак-
нуту одговарајућу ознаку особе са инва-
лидитетом.

Члан 13. 

Станарима који станују у улицама 
које сe налазе у оквиру зона у којима се 
плаћа цена паркирања возила, Предузеће 
издаје на захтев месечну или годишњу 
карту за паркирање по повлашћеним 
ценама и одређује паркиралишта која 
могу користити.

Уз захтев се прилаже:

 - фотокопија личне карте,

 - фотокопија саобраћајне доз-
воле и штампани подаци са 
читача саобраћајне дозволе

 - доказ да није власник или 
корисник гараже или да у 
оквиру стамбене зграде нема 
могућност за паркирање.

Подаци у личној карти и саобраћај-
ној дозволи морају бити истоветни и на 
адреси улице у којој се тражи парки-
рање. Претплатна карта за станаре важи 
само за одређено паркиралиште и возило 
за које је издата.

Члан 14. 

На захтев власника пословног 
простора, правног лица или преду-
зетника који за то имају интерес, може 
се одобрити резервација паркинг места 
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на јавним паркиралиштима на рок од 
годину дана и та паркинг места биће 
посебно обележена саобраћајном сигна-
лизацијом.

Системом резервација паркинг 
места не може бити обухваћено више од 
3% од укупног капацитета паркиралишта 
у зонама наплате, односно не више од 5% 
паркинг места на сваком појединачном 
паркиралишту у зонама наплате.

Резервација већег процента пар-
кинг места на рок од годину дана и 
краћи може бити одобрена због извођења 
грађевинских и других радова у непо-
средној близини паркиралишта, када то 
оправдава процес вршења радова и без-
бедност свих учесника у саобраћају.

Предузеће може одобрити резер-
вацију већег броја паркинг места на 
захтев физичког лица, правног лица или 
предузетника за одржавање одређених 
свечаности, прослава и слично у трајању 
до 24 часа. 

Све резервације паркинг места, 
трошкови Предузећа за постављање и 
уклањање привремене сигнализације, 
рад радника на чувању резервисаних 
паркинг места и пропуштању возила 
која користе паркинг места, се плаћају 
унапред по ценовнику Предузећа. 

Предузеће нема обавезу чувања 
резервисаних паркинг места.

Предузеће нема обавезу поста-
вљања и чувања сигнализације поста-
вљене за потребе резервације паркинг 
места из става 3. и 4. овог члана .

Одобрење из става 3. овог члана 
издаје Предузеће, по претходно приба-
вљеној сагласности Одељења за при-
вреду, а корисницима из става 1. преду-
зеће издаје картицу у виду налепнице за 
коришћење резервисаног паркинг места.

III  НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Члан 15.

Корисник посебног паркиралишта 
је обавезан да:

а) плати коришћење паркинг 
места према времену задржавања и зони 
паркирања, на начин прописан овом 
одлуком, 

б) користи паркинг место у складу 
са саобраћајним знаком и другом вер-
тикалном и хоризонталном сигнализа-
цијом којом је означено паркинг место.

Члан 16.

Корисник плаћа услугу кори-
шћења посебног паркиралишта унапред 
куповином паркинг карте или електрон-
ским путем.

Паркинг карта се може купити 
као сатна, вишесатна, дневна, месечна 
и годишња, у складу са чланом 18. ове 
одлуке.

Сатна и вишесатна паркинг карта 
се може платити и електронским путем 
слањем СМС поруке.

Изузетно од става 1. овог 
члана, корисник може платити услугу 
коришћења посебног паркиралишта 
накнадно , по налогу за плаћање дневне 
карте, на начин и под условима прописа-
ним чланом 21. ове одлуке. 

Члан 17.

За коришћење услуга из члана 16. 
став 1. корисник је обавезан да у возилу 
поседује важећу паркинг карту, осим 
ако је плаћање извршено електронским 
путем.

Корисник је дужан да паркинг 
карту:
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а) истакне са унутрашње стране 
предњег ветробранског стакла возила,

б) користи на начин прописан 
овом одлуком и у њу унесе тачне податке.

Сматра се да корисник нема 
важећу паркинг карту уколико не пос-
тупи на начин прописан ставом 2. овог 
члана, чланом 15. тачка а) и б) и чланом 
16. став 1. ове одлуке.

Члан 18. 

На посебним паркиралиштима 
наплата паркирања се врши по започетом 
сату или у вишесатном, дневном, месеч-
ном и годишњом трајању, плаћањем 
одговарајуће паркинг карте.

Сатна паркинг карта важи један 
час и плаћа се за сваки започети сат 
коришћења паркиралишта, а према 
утврђеном времену коришћења и зони 
паркирања.

Вишесатна паркинг карта важи 
на одређеним паркиралиштима, од тре-
нутка уплате односно попуњавања и 
истицања купљене паркинг карте до 
истека времена у ком се наплата врши 
тог дана.

Дневна паркинг карта важи од 
тренутка када је исправно попуњена и 
истакнута са унутрашње стране предњег 
ветробран стакла до истог времена у сле-
дећем радном дану у коме се врши нап-
лата паркирања, за све зоне.

Месечна паркинг карта важи од 
следећег дана од дана куповине до истог 
датума у наредном месецу не рачунајући 
тај дан, у оквиру одређене зоне или за 
одређена паркиралишта, у зависности од 
типа карте. 

Годишња паркинг карта важи од 
следећег дана од дана куповине до истог 
датума наредне године не рачунајући 
тај дан, у оквиру одређене зоне или за 

одређена паркиралишта, у зависности од 
типа карте.

Купци, односно корисници под-
носе писмени захтев са попуњеним 
личним подацима и подацима о возилу 
за издавање претплатне и повлашћене 
месечне или годишње паркинг карте 
и Предузеће им издаје паркинг карту у 
виду налепнице. 

Све врсте паркинг карата важе 
само за једно возило.

Члан 19.

Корисник посебног паркиралишта 
се може определити да услугу парки-
рања користи по започетом сату, у више-
сатном, месечном, годишњем трајању 
или у трајању важења дневне паркинг 
карте, куповином и истицањем одгова-
рајуће важеће паркинг карте , односно 
плаћањем сатне и вишесатне паркинг 
карте електронским путем.

Корисник који је паркирао возило, 
а није се определио за коришћење услуге 
паркирања на начин из става 1. овог 
члана или користи паркинг место након 
истека времена коришћења паркира-
лишта у зонираном подручју, наставља да 
користи паркинг место под условима који 
важе за паркирање коришћењем дневне 
паркинг карте и истом се издаје налог за 
плаћање дневне паркинг карте од стране 
овлашћеног контролора. У овом случају 
дневна карта важи од тренутка издавања 
налога за плаћање дневне карте до истог 
времена у следећем радном дану у коме 
се врши наплата паркирања, на подручју 
свих зона.

Члан 20. 

Предузеће нема обавезу чувања 
возила и не сноси одговорност за 
оштећење или нестанак возила и ствари 
из возила.
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Контролу паркирања возила врше 
овлашћени контролори Предузећа.

Контролори имају службену леги-
тимацију и носе службена одела.

Изглед легитимације и службеног 
одела контролора утврђује Предузеће.

Члан 21.

Налог за плаћање дневне паркинг 
карте издаје овлашћени контролор и уру-
чује га кориснику.

Када контролор није у могућности 
да уручи налог кориснику, причвршћује 
га на возилу, на предњем ветробранском 
стаклу.

Достављање налога за плаћање 
дневне карте на начин из става 2. овог 
члана сматра се уредним и накнадно 
оштећење или уништење налога нема 
утицаја на ваљаност достављања и не 
одлаже плаћање дневне паркинг карте.

Сматра се да је корисник паркира-
лишта поступио по примљеном налогу 
ако је платио дневну паркинг карту у 
року од осам дана од дана издавања, на 
начин назначен у налогу.

Ако корисник не плати дневну 
карту Предузеће ће покренути поступак 
наплате потраживања.

III  ЗАБРАНЕ ПАРКИРАЊА 
И ЗАУСТАВЉАЊА

Члан 22.

Поред случајева предвиђених 
законом, није дозвољено паркирање и 
заустављање возила : 

 - на јавним зеленим површи-
нама,

 - на дечијим игралиштима и 
другим местима намењеним за 
рекреацију.

Члан 23.

На јавним паркиралиштима 
забрањено је и :

 - паркирање возила супротно 
саобраћајном знаку, хоризон-
талној и вертикалној сигнали-
зацији,

 - паркирање нерегистрованог 
возила, возила чијој регистра-
ционој налепници је истекао 
рок важења и возила без регис-
тарских таблица,

 - остављање неисправног или 
хаварисаног возила, прикључ-
ног возила без сопственог 
погона, као и других ствари и 
предмета,

 - вршити заузимање паркинг 
места извођењем било каквих 
грађевинских радова, на други 
начин ометати коришћење 
паркиралишта, користити пар-
киралишта на начин супротан 
намени,

 - прање возила, поправка 
возила, испуштање опасних 
материја, мазива и уља, као и 
свако стварање нечистоће.

IV УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО 
ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА СА 
ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Члан 24.

Предузеће може ради омогућа-
вања несметаног коришћења јавних 
паркиралишта да уклони, премести 
возило, односно да постави уређај којим 
се спречава одвожење возила, по налогу 
надлежног органа.
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Начин, поступак и средства за 
спровођење мера из става 1. овог члана 
вршиће се у складу са актом који доноси 
Општинско веће на предлог Одељења за 
привреду и Предузећа.

Члан 25.

У вршењу инспекцијског надзора, 
комунални инспектор је овлашћен да 
возачу возила односно власнику возила 
уколико возач није идентификован (у 
даљем тексту: корисник), решењем 
нареди да одмах уклони возило које је 
паркирано супротно члану 22. и 23. ове 
одлуке, под претњом принудног извр-
шења преко Предузећа.

Уколико корисник не буде иденти-
фикован или се не налази на лицу места 
или одбије да уклони возило из става 
1. овог члана, комунални инспектор ће 
без саслушања странке, донети решење 
којим ће наложити уклањање возила, 
под претњом принудног извршења преко 
Предузећа. Ово решење се причвршћује 
на возило уз назначење дана и часа кад је 
причвршћено, а тиме се сматра да је дос-
тављање извршено. Накнадно оштећење, 
уништење или уклањање овог решења 
не утиче на ваљаност достављања.

Жалба против решења из става 1. 
и 2. овог члана, не одлаже његово извр-
шење.

Ако лице из става 1. овог члана не 
поступи по решењу, комунални инспек-
тор ће одредити да се возило уклони о 
трошку корисника, односно власника, 
на место које је за то одређено и донети 
закључак о дозволи извршења. 

Ако власник возила или возач 
дође на место где је возило паркирано у 
току уклањања возила Предузеће може 
прекинути уклањање возила.

Трошкове уклањања возила или 
друге ствари, покушаја уклањања возила 

и чувања уклоњених возила сноси 
корисник односно власник..

Члан 26.

Трошкови уклањања, покушаја 
уклањања возила и чувања возила 
наплаћују се кориснику према важећем 
ценовнику.

Уклањање возила се врши спе-
цијалним возилом Паук.

Уклоњена возила односе се и 
чувају на простору за чување возила које 
одреди Предузеће.

V НАДЗОР

Члан 27.

Надзор над спровођењем ове 
одлуке врши Одељење за привреду, 
путем комуналне инспекције.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Новчаном казном у фиксном 
износу од 200.000,00 динара, казниће се 
за прекршај Предузеће, ако:

1. на прописан начин не одржава, 
уређује, опрема и обележава 
јавна паркиралишта (члан 5. и 
7. ове одлуке),

2. на јавним паркиралиштима 
не обележи паркинг места за 
возила инвалида и хендикепи-
раних лица ( члан 8. став 4. ове 
одлуке).

За прекршај из става 1. овог члана 
новчаном казном у фиксном износу од 
10.000,00 динара , казниће се одговорно 
лице у Предузећу.
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Члан 29.

Новчаном казном у фиксном 
износу од 5.000,00 динара казниће се за 
прекршај возач или власник возила који 
је уписан у саобраћајну дозволу, уколико 
возач није идентификован, ако: 

1. не поступи у складу са одред-
бама члана 22. ове одлуке,

2. не поступи у складу са одред-
бама члана 23. ове одлуке.

VII ПРЕЛАЗНЕ И 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о парки-
рању ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка “, број 7/2009, 2/2010, 35/2012, 
27/2014 и 14/2017).

Члан 31.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II – 344-24/2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

306

На основу члана 2. и 61. Закона о 
становању и одржавању зграда (“Служ-
бени гласник Републике Србије”, бр. 
104/2016), члана 32. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гла-
сник Републике Србије”, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон) и 
члана 37. тачка 6. Статута општине Бачка 
Паланка (“Службени лист Општине 
Бачка Паланка”, бр. 24/2013 – пречишћен 
текст), Скупштина Општине Бачка 
Паланка на својој 19. седници, одржаној 
дана 29. новембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У
о утврђивању минималне 

накнаде за текуће и инвестиционо 
одржавање зграда и накнаде за 
рад принудног професионалног 

управника

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се мини-
мални износи које су власници посебних 
делова зграда дужни издвајати на име 
текућег, као и инвестиционог одржа-
вања зграда које се налазе на територији 
Општине Бачка Паланка, као и утврђи-
вање накнаде коју плаћају власници 
посебних делова зграда у случају поста-
вљања професионалног управника од 
стране локалне самоуправе као вид при-
нудне мере.

Члан 2.

Власници посебних делова зграда 
на територији Општине Бачка Паланка, 
дужни су плаћати следеће износе:

 - утврђује се минимални износ 
текућег одржавања зграда 
у износу од 300,00 динара 
месечно по стану;

 - утврђује се минимални износ 
издвајања на име трошкова 
инвестиционог одржавања 
заједничких делова зграда 
у износу од 200,00 динара 
месечно по стану;
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 - утврђује се висина износа нак-
наде коју плаћају власници 
посебних делова зграда у слу-
чају принудног постављања 
професионалног управника 
у износу од 300,00 динара 
месечно по стану.

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -40-108/2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 7. и 8. Закона 
о финансирању локалне самоу-
праве („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени 
дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн., 
95/2015-усклађени дин.изн., 83/2016, 
91/2016-усклађени дин.изн., 104/2016-
др.закон и 97/2017-усклађени дин.изн.), 
члана 7.а., 11. и 38.б. Закона о порезима 
на имовину („Службени гласник Репу-
блике Србије“ број 26/2001, 42/2002, 
80/2001, 135/2004, 61/2007, 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 19. седници, 

одржаној дана 29. новембра 2017. године, 
донела је

О Д Л У К У 
о висини стопе пореза на имовину 

у Општини Бачка Паланка

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се стопе 
пореза на имовину на права на непокрет-
ностима на територији Општине Бачка 
Паланка. 

Члан 2.

Стопе пореза на имовину износе:

1. на права на непокретности 
пореског обвезника који води 
пословне књиге - 0,40%

2. на права на земљишту обвез-
ника који не води пословне 
књиге - 0,25%

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

На пореску 
основицу Плаћа се на име пореза

1) до 10.000.000 
динара 0,35%

2) од 10.000.000 до 
25.000.000 динара

Порез из подтачке 
1)+0,6% на износ преко 
10.000.000

3) од 25.000.000 до 
50.000.000 динара

Порез из подтачке 
2)+1,0% на износ преко 
25.000.000

4) преко 
50.000.000 динара

Порез из подтачке 
3)+2% на износ преко 
50.000.000

Члан 3.

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

Даном ступања на снагу ове 
Одлуке престаје да важи Одлука о 
висини стопе пореза на имовину у Опш-
тини Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 37/2013).

Ову Одлуку објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“ 
и на интернет страни Општине Бачка 
Паланка.

Члан 5. 

О спровођењу ове Одлуке стараће 
се Одељење за утврђивање и наплату јав-
них прихода Општинске управе.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“, а при-
мењује се од 01. јануара 2018. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -436-12/2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 6, 7.а. и 38.б. 
Закона о порезима на имовину („Служ-
бени гласник Републике Србије“ број 
26/2001, 42/2002, 80/2001, 135/2004, 
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
57/2012, 47/2013 и 68/2014) 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 19. сед-
ници, одржаној дана 29. новембра 2017. 
године, донела је

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке 

о одређивању зона и 
најопремљенијих зона на 

територији Општине  
Бачка Паланка

Члан 1. 

У Одлуци о одређивању зона и 
најопремљенијих зона на територији 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 
6/2015) у члану 2. став 2. алинеје 2. и 3. 
мењају се и гласе: 

„ДРУГА ЗОНА: део катастарске 
општине Бачка Паланка-град који није 
обухваћен првом зоном и катастарске 
општине Бачка Паланка и Нова Паланка, 
осим земљишта које се налази на ободу 
грађевинског подручја, a које није приве-
дено намени као грађевинско земљиште, 
већ се користи за пољопривредну произ-
водњу. 

ТРЕЋА ЗОНА: катастарске 
општине Челарево, Гајдобра, Нова 
Гајдобра, Силбаш, Деспотово, Пив-
нице, Параге, Обровац, Товаришево, 
Карађорђево, Младеново и земљиште 
које се налази на ободу грађевинског 
подручја насеља Бачка Паланка, a које 
није приведено намени као грађевинско 
земљиште, већ се користи за пољопри-
вредну производњу.“

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“ 
и на интернет страни Општине Бачка 
Паланка.
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Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“, а при-
мењује се од 01. јануара 2018. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -43-13/2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

309

На основу чланa 99, члана 101. 
став 5. и члана 103. став 5. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 72/2009, 81/2009 - 
исправка, 64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 
98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
члана 20. тачка 8. и члана 32. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“ број 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016- 
др.закон), члана 6. тачка 10. Закона 
о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-
ускл.дин.износи, 125/2014-ускл. дин.
износи, 95/2015-ускл.дин. износи, 83/2016, 
91/2016-ускл.дин.износи, 104/2016 - др. 
закон и 96/2017- ускл.дин.износи), члана 
28. став 2. Закона о јавној својини („Служ-
бени гласник Републике Србије“ број 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 
закон и 108/2016) и члана 37. тачка 5. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 19. сед-

ници, одржаној дана 29. новембра 2017. 
године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о 

грађевинском земљишту

Члан 1.

У Одлуци о грађевинском 
земљишту („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 8/2017), у члану 15. 
после става 6. додају се нови ставови 7, 8, 
9, 10 и 11, који гласе:

„Цена грађевинског земљишта се 
може платити једнократно или на рате и 
то највише на 12 месечних рата.

Уколико се плаћање цене врши 
једнократно, плаћање се врши на основу 
решења, у року од 15 дана од дана дос-
тављања решења лицу које је обвезник 
плаћања.

Уколико се плаћање цене врши 
на рате, плаћање прве рате у износу од 
10% од утврђене цене врши се на основу 
решења, у року од 15 дана од дана дос-
тављања решења лицу које је обвезник 
плаћања, док се преостали износ плаћа у 
једнаким месечним ратама након закљу-
чења уговора о отуђењу.

Приликом плаћања на рате као 
средство обезбеђења плаћања купац 
је дужан да, у року од 30 дана од дана 
закључења уговора, достави неопозиву 
банкарску гаранцију, наплативу на први 
позив, без приговора, која гласи на прео-
стали неплаћени износ и која је издата на 
рок који мора бити дужи од три месеца 
од дана доспећа последње рате, или 
успостави хипотеку на другој непокрет-
ности која вреди најмање 30% више 
од укупног износа недоспелих рата, у 
корист Општине.

Висина цене прерачунава се у 
еврима на дан закључења уговора по 
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средњем курсу Народне банке Србије, са 
обавезом отплате доспелих рата у динар-
ској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан плаћања.“

Досадашњи став 7. постаје став 12. 

Члан 2.

У члану 16. став 1. мења се и гласи:

„Одељење за привреду Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка 
припрема годишњи Програм отуђења 
грађевинског земљишта из јавне својине 
Општине, који усваја Скупштина 
општине.“

Члан 3.

Члан 36. мења се и гласи:

„Цена представља приход буџета 
Општине и уплаћује се на одговарајући 
рачун Општине.

Обавеза плаћања цене, као и 
начин плаћања (једнократно или на рате) 
утврђује се решењем о отуђењу грађе-
винског земљишта.

Лице коме се грађевинско 
земљиште отуђује уколико плаћање 
врши једнократно обавезно је да утврђену 
цену плати у року од 15 дана од дана дос-
тављања решења о отуђењу грађевин-
ског земљишта, а уколико плаћање врши 
на рате да износ од 10% од утврђене цене 
плати у року од 15 дана од дана доста-
вљања решења о отуђењу грађевинског 
земљишта, а преостали износ у једнаким 
месечним ратама, након закључења уго-
вора о отуђењу.

Депозит уплаћен на депозитни 
рачун у поступку јавног оглашавања 
представља део цене и по доношењу 
решења о отуђењу се преноси на одгова-
рајући рачун Општине.

Код плаћања цене на рате депозит 
уплаћен на депозитни рачун у поступку 

јавног оглашавања не сматра се првом 
ратом.

Уплаћени депозит од стране учес-
ника у поступку отуђења грађевинског 
земљишта, а којима исто није отуђено, 
враћа се најкасније у року од пет дана од 
дана одржане седнице комисије.

Када се грађевинско земљиште 
отуђује непосредном погодбом у пос-
тупку озакоњења, ако се плаћање врши 
једнократно уплатом у року од 15 дана 
од дана достављања решења о отуђењу, 
лицу које је обвезник плаћања тржишна 
цена се умањује за 30% у односу на 
утврђену цену грађевинског земљишта.“

Члан 4.

У члану 51. после става 5. додају 
се нови ставови 6, 7, 8 и 9, који гласе:

„Закупци грађевинског земљишта 
којима је грађевинско земљиште дато у 
закуп на рок краћи од 50 година у складу 
са ранијим законима о планирању и 
изградњи, односно њихови правни 
следбеници, имају право на конверзију 
права закупа у право својине под усло-
вом да плате разлику између тржишне 
вредности грађевинског земљишта и 
уплаћене укупне закупнине у номинал-
ном износу, на начин и под условима који 
су прописани овом одлуком.

Закупци из става 1. овог члана 
имају право на конверзију права закупа 
под условом да су измирили све доспеле 
обавезе на име закупнине.

У случају из става 1. овог члана, 
доноси се решење о измени решења о 
закупу тако да се закупцу грађевинско 
земљиште отуђује и по исплати разлике 
између тржишне цене и исплаћене закуп-
нине која ја утврђена решењем о измени 
решења о закупу и плаћању исте, закљу-
чује се уговор о отуђењу.



30. новембар 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 35/2017 - страна 2787  

У случају да је износ уплаћене 
закупнине у номиналном износу већи 
од тржишне вредности грађевинског 
земљишта, закуподавац нема обавезу 
враћања више уплаћених средстава.“

Досадашњи став 6. постаје став 10. 

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -35-63/2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

310

На основу члана 72. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“ бр 129/2007, 
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), 
члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 19. седници, одржаној 
дана 29. новембра 2017. године, донела је 

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о месним 

заједницама

Члан 1.

У Одлуци о месним заједни-
цама ("Службени лист Општине Бачка 

Паланка", бр 26/2008, 2/2010, 29/2011, 
6/2015 и 8/2017), члан 17. oдлуке мења се 
и гласи:

“Савет месне заједнице има од 5 
до 11 чланова.“

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-016-46/2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

311

На основу члана 59. став 2. Закона 
о јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 15/2016), 
члана 27. Одлуке о усклађивању оснива-
чког акта Јавног предузећа „Стандард“ 
из Бачке Паланке са Законом о јавним 
предузећима („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 23/2016 и 35/2016), 
члана 37. тачка 20. и члана 108. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени листОпштине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 19. сед-
ници, одржаној дана 29. новембра 2017. 
године, донела је
 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама Програма пословања 

Јавног предузећа „Стандард“ 
Бачка Паланка за 2017. годину
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I

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама Програма пословања Јавног 
предузећа „Стандард“ Бачка Паланка 
за 2017. годину, коју је донео Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка 
Паланка на својој 14. седници, одржаној 
дана 09. новембра 2017. године, одлуком 
број 06-490/1-17.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 400-10 / 2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

312

На основу члана 59. став 2. Закона 
о јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 15/2016), 
члана 27. Одлуке о усклађивању оснива-
чког акта Јавног комуналног предузећа 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка са 
Законом о јавним предузећима („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
23/2016), члана 37. тачка 20. и члана 108. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст), Скупштинa општине Бачка 
Паланка, на својој 19. седници, одржаној 
дана 29. новембра 2017. године, донелa је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на 

измене Плана инвестиција 
Јавног комуналног предузећа 

„Комуналпројект“ Бачка Паланка 
за 2017. годину

I

Даје се сагласност на измене 
Плана инвестиција Јавног комунал-
ног предузећа „Комуналпројект“ Бачка 
Паланка за 2017. годину, које је донео 
Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Комуналпројект“ Бачка 
Паланка, на својој 11. седници, одржаној 
дана 21. новембра 2017. године, одлуком 
под бројем 01-700/11-3-2017.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-259 /2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

313

На основу члана 37. став 1. тачка 
20. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 24/2013 - пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 19. седници, одржаној 
дана 29. новембра 2017. године, донела је 
следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама Финансијског плана 
и Одлуку о изменама Годишњег 

оперативног плана Установе 
„Центар за социјални рад 

Општине Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка за 2017. годину

I 

Даје се сагласност на Одлуку о 
изменама Финансијског плана Установе 
„Центар за социјални рад Општине Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка за 2017. годину, 
коју је донео Управни одбор Установе 
„Центар за социјални рад Општине 
Бачка Паланка“ на седници одржа-
ној дана 01. новембра 2017. године, под 
бројем 031-4-157/2017 и на Одлуку о изме-
нама Годишњег оперативног плана Уста-
нове „Центар за социјални рад Општине 
Бачка Паланка“ за 2017. годину, коју је 
донео Управни одбор Установе „Цен-
тар за социјални рад Општине Бачка 
Паланка“ на седници одржаној дана 01. 
новембра 2017. године, под бројем 031-4-
156/2017. 

II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-41 /2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

314

На основу члана 54. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("Службени гласник Републике 
Србије", број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015- аутентично тумачење, 68/2015 
и 62/2016-одлука УС), члана 208. Закона 
о основама система образовања и вас-
питања ("Службени гласник Републике 
Србије" , број 88/2017) 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 19. сед-
ници, одржаној дана 29. новембра 2017. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Техничке школе 

„9. мај“ у Бачкој Паланци

I

Разрешава се ДРАГАНА БАНО-
ВИЋ, дужности члана Школског 
одбора Техничке школе „9. мај“ у Бачкој 
Паланци, изабрана из реда родитеља.

Разрешава се СЛОБОДАН СТА-
НОЈЕВИЋ, дужности члана Школског 
одбора Техничке школе „9. мај“ у Бачкој 
Паланци, изабран из реда родитеља.

II

Именује се ЈАСМИНА ПИЛИПО-
ВИЋ, за члана Школског одбора Техничке 
школе „9. мај“  у Бачкој Паланци, из реда 
родитеља.

Именује се РАЈКО КАРАНОВИЋ, 
за члана Школског одбора Техничке 
школе „9. мај“  у Бачкој Паланци, из реда 
родитеља.
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III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -119-61/2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

315
На основу члана 54. Закона о 

основама система образовања и васпи-
тања ("Службени гласник Републике 
Србије", број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015- аутентично тумачење, 68/2015 
и 62/2016-одлука УС), члана 208. Закона 
о основама система образовања и вас-
питања ("Службени гласник Републике 
Србије" , број 88/2017) 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 19. сед-
ници, одржаној дана 29. новембра 2017. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању чланова 
Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић“ у Бачкој Паланци

I

Разрешава се ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ, 
дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Вук Караџић“ у Бачкој 
Паланци, изабрана из реда родитеља.

Разрешава се ТЕОДОРА БАЊАЦ, 
дужности члана Школског одбора 

Основне школе „Вук Караџић“ у Бачкој 
Паланци, изабран из реда родитеља.

II

Именује се БОЈАНА МИРКО-
ВИЋ, за члана Школског одбора Основне 
школе „Вук Караџић“ у Бачкој Паланци, 
из реда родитеља.

Именује се МАЈА КОЧЕТОВ, за 
члана Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић“ у Бачкој Паланци, из 
реда родитеља.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -119-62/2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

316
На основу члана 6. став 5. до 7. 

и члана 7а. Закона о порезима на имо-
вину („Службени гласник Републике 
Србије“, број 26/2001, „Службени лист 
СРЈ“, број 42/2002-одлука СУС и „Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
57/2012-одлука УС, 47/2013 и 68/2014-др. 
закон), члана 36. Закона о изменама и 
допунама Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 47/2013) и члана 65, тачка 14. Ста-
тута општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
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24/2013-пречишћен текст), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 72. сед-
ници, одржаној дана 29. новембра 2017. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на 
територији Општине  

Бачка Паланка

Члан 1.

Овим Решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине 
Бачка Паланка.

Члан 2.

На територији Општине Бачка Паланка одређено је четири зоне за утврђивање 
пореза на имовину, 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, и то: прва зона, друга зона, 
трећа зона и четврта зона, с тим да је прва зона утврђена за најопремљенију зону.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2018. годину на територији Општине Бачка Паланка износе:

Групе непокретности
Назив зоне

I зона 
(дин/м²)

II зона 
(дин/м²)

III зона 
(дин/м²)

IV зона 
(дин/м²)

1. Грађевинско земљиште 1.664,59 959,42 230,12 150,00
2. Пољопривредно земљиште - 127,63 127,63 68,11
3. Шумско земљиште - 216,67 216,67 216,67
4. Станови 63.744,42 45.006,00 18.800,00 -
5. Куће за становање 27.878,04 26.149,33 7.034,34 6.466,66
6. Пословне зграде и други (надземни и 
подземни) грађевински објекти који служе за 
обављање делатности

64.486,01 34.605,65 24.901,97 -

7. Гараже и гаражна места 14.836,71 7.425,00 - -

Члан 3.

Утврђује се просечне цене непокретности на основу којих је за текућу годину 
утврђена основица пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, које се 
налазе у најопремљенијој зони за одговарајуће непокретности, за које у члану 2. овог 
Решења, нису утврђене просечне цене по метру квадратном, за утврђивање пореза на 
имовину за 2018. годину на територији Општине Бачка Паланка за прву, другу и трећу 
зону, и то:
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Групе непокретности Цена по м2 у 
најопремљенијој зони

1. Станови 64.035,84 дин.
2. Пословне зграде и други (надземни и подземни) 
грађевински објекти који служе за обављање делатности 67.082,63 дин.

3. Гараже  9.344,35 дин.

Члан 4.

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ и на интер-
нет страни Општине Бачка Паланка.

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачка Паланка“, а примењује се од 01. јануара 2018. године. 

О П Ш Т И Н С К О  В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-436-13/2017
29. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р. 

____

На основу члана 11. Одлуке о објављивању општинских прописа и других аката 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 4/2015), даје се

И С П Р А В К А
у Садржају („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 32/2017 ) 

I

У Садржају („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 32/2017), под редним 
бројем 294, врши се исправка техничке грешке и то тако да уместо речи: „294 РЕШЕЊЕ о 
образовању Комисије за спровођење поступка отуђења моторних возила у јавној својини 
Општине Бачка Паланка“, треба да стоји: 

„294 РЕШЕЊЕ о образовању Комисије за избор корисника донаторског пројекта 
новчане помоћи за најугроженије породице избеглица интерно расељених лица смеште-
них на територији општине Бачка Паланка“.



30. новембар 2017. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 35/2017 - страна 2793  

II

Ову исправку објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

УРЕДНИШТВО
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА“
Број: II-06-2-134/2017-76-1
30. новембар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Уредништво
„Службеног листа Општине

Бачка Паланка“
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