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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник Републике
Србије“, број 10/2013 и 142/2014) и члана 65. тачка 15. Статута Општине Бачка
Паланка („Службeни лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 - пречишћен
текст), Општинско веће Општине Бачка
Паланка, на својој 109. седници, одржаној дана 17. марта 2015. године, донело је

ПРОГРАМ
подршке за спровођење
пољопривредне политике и
политике руралног развоја у 2015.
години на територији Општине
Бачка Паланка
I УВОД
Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју дата
је могућност органима локалне самоуправе да могу да утврђују мере подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на свом
подручју, да се средства за спровођење
исте обезбеђују у буџету локалне самоуправе и да се иста користе у складу
са програмом подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја који доноси надлежни

Бачка Паланка
24. март 2015. године
орган јединице локалне самоуправе уз
сагласност министарства.
Скупштина општине Бачка Паланка је донела Одлуку о оснивању
Фонда за развој пољопривреде Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 8/2006,
19/2010 и 6/2013), чији је задатак обезбеђивање средстава и усмеравање истих
за унапређење и развој пољопривреде на
територији Општине Бачка Паланка.
Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за 2015. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
40/2014 ) планирана су средства за рад
Фонда за развој пољопривреде Општине
Бачка Паланка, у висини од 10.000.000,00
динара.
II АНАЛИЗА СТАЊА
ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Територија Општине Бачка Паланка обухвата површину од 579 км2 од
чега је у руралној зони око 46.000 ха. Од
укупно расположивог пољопривредног
земљишта под ораницама и баштама је
43.143 ха, воћњацима 101 ха, виноградима 113 ха, ливадама 424 ха, пашњацима
829 ха, а рибњаци, трстици и мочваре
заузимају 109 ха.
У ратарској производњи највише
је заступљена производња кукуруза на
око 18.000 ха, пшеница и остала стрна
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жита на 7.500 ха, следе крмно и индустријско биље.
Поврће се гаји на укупној површини од преко 3.000 ха, а највише је заступљен кромпир, повртарска паприка,
црни лук, бостан, купус, пасуљ и др.
У воћарству је највише заступљена производња јабука, шљива и јагода.
Виноградарска производња је заступљена у сремским селима Нештин и
Визић који имају дугу и успешну традицију у производњи грожђа и вина.

зацијама у износу од 5.000.000,00 динара, користити за реализацију следећих
мера подршке:
1. Пољопривредним произвођачима у регресирању трошкова осигурања
усева, плодова, младих и вишегодишњих
засада, расадника и животиња у висини
од 20% плаћене премије осигурања
Право на регресирање трошкова
осигурања имају:
•

физичка лица - носиоци пољопривредних газдинстава са
територије Општине Бачка
Паланка која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у активном статусу,

•

земљорадничке задруге са
територије Општине Бачка
Паланка које се баве примарном пољопривредном производњом на најмање 10 ха обрадиве површине и које имају
најмање 10 задругара који
имају регистровано пољопривредно газдинство и налази се
у активном статусу.

У Општини је заступљена сточарска производња и то претежно: свињарска, говедарска, овчарска и живинарска.
На територији Општине послује
више од 20 земљорадничких задруга и
пољопривредних предузећа.
На територији Општине Бачка
Паланка уписано је у Регистар пољопривредних газдинстава 4.680 пољопривредних газдинстава.
Основано је пет удружења пољопривредника.
III МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2015.
ГОДИНИ
У складу са Стратегијом развоја
пољопривреде („Службени гласник Републике Србије“, број 78/2005), Општина
ће преко Фонда за развој пољопривреде Општине Бачка Паланка, планирана
средства за развој пољопривреде Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2015. годину („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 40/2014 ), у разделу III, глава 3.21, функционална класификација 421, позиција 313, економска
класификација 451, субвенције јавним
нефинансијским предузећима и органи-

24. март 2015. године

Фонд за развој пољопривреде
Општине Бачка Паланка у сарадњи са
Одељењем за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка у јавном
позиву утврдиће поступак и начин остваривања права на регресирање трошкова
осигурања
Средства за ову намену се одобравају у износу од 2.000.000,00 динара.
2. Пољопривредним произвођачима у суфинансирању дела камате за
пољопривредне кредите по основу куповине пољопривредне механизације, машина у сточарству, воћарству и повртарству у фиксном износу од 9% .
Право на кредитну подршку за суфинансирање камата имају:
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•

физичка
лица-носиоци
пољопривредних газдинстава
са територије Општине Бачка
Паланка која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у активном статусу,

•

земљорадничке задруге са
територије Општине Бачка
Паланка које се баве примарном пољопривредном производњом на најмање 10 ха обрадиве површине и које имају
најмање 10 задругара који
имају регистровано пољопривредно газдинство и налазе се
у активном статусу.

Фонд за развој пољопривреде
Општине Бачка Паланка у сарадњи са
Одељењем за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка у јавном
позиву утврдиће поступак и начин остваривања права на кредитну подршку за
суфинансирање дела камата за кредите.
Средства за ову намену се одобравају у износу од 3.000.000,00 динара.
Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-320-10/2015
17. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 65. и члана 108.
став 2. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст)
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и члана 33. став 6. Пословника о раду
Општинског већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 19/2008), Општинско веће
Општине Бачка Паланка је на својој 109.
седници, одржаној дана 17. марта 2015.
године донело

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 накнада 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
2006/2007. годину, 2007/2008. годину,
2008/2009. годину на територији Општине Бачка Паланка.
Члан 2.
Накнада по хектару за производну
2006/2007. годину, култура: њива, класa:
од I до VIII класе; култура: воћњак или
виноград, класа: од I до VIII класе; култура: ливада 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 Решења и то:
-- 174,53 евра/ха, за прву класу,
култура њива,
-- 166,22 евра/ха, за другу класу,
култура њива,
-- 158,30 евра/ха, за трећу класу,
култура њива,
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-- 150,39 евра/ха, за четврту класу, култура њива,

-- 85,54 евра/ха, за седму класу,
култура ливада или пашњак,

-- 142,87 евра/ха, за пету класу,
култура њива,

-- 81,26 евра/ха, за осму класу,
култура ливада или пашњак.

-- 135,72 евра/ха, за шесту класу,
култура њива,
-- 128,94 евра /ха, за седму класу,
култура њива,

Члан 3.

-- 166,22 евра/ха, за другу класу,
култура воћњак или виноград,

Накнада по хектару за производну
2007/2008. годину, култура: њива, класa:
од I до VIII класе; култура: воћњак или
виноград, класа: од I до VIII класе; ливада 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 Решења и то:

-- 158,30 евра/ха, за трећу класу,
култура воћњак или виноград,

-- 174,53 евра/ха, за прву класу,
култура њива,

-- 150,39 евра/ха, за четврту класу, култура воћњак или виноград,

-- 166,22 евра/ха, за другу класу,
култура њива,

-- 122,48 евра/ха, за осму класу,
култура њива,
-- 174,53 евра/ха, за прву класу,
култура воћњак или виноград,

-- 142,87 евра/ха, за пету класу,
култура воћњак или виноград,
-- 135,72 евра/ха, за шесту класу,
култура воћњак или виноград,
-- 128,94 евра/ха, за седму класу,
култура воћњак или виноград,
-- 122,48 евра/ха, за осму класу,
култура воћњак или виноград,
-- 116,36 евра/ха, за прву класу,
култура ливада или пашњак,
-- 110,55 евра/ха, за другу класу,
култура ливада или пашњак,
-- 105,02 евра/ха, за трећу класу,
култура ливада или пашњак,
-- 99,77 евра/ха, за четврту класу,
култура ливада или пашњак,
-- 94,78 евра/ха, за пету класу,
култура ливада или пашњак,
-- 90,04 евра/ха, за шесту класу,
култура ливада или пашњак,

-- 158,30 евра/ха, за трећу класу,
култура њива,
-- 150,39 евра/ха, за четврту класу, култура њива,
-- 142,87 евра/ха, за пету класу,
култура њива,
-- 135,72 евра/ха, за шесту класу,
култура њива,
-- 128,94 евра /ха, за седму класу,
култура њива,
-- 122,48 евра/ха, за осму класу,
култура њива,
-- 174,53 евра/ха, за прву класу,
култура воћњак или виноград,
-- 166,22 евра/ха, за другу класу,
култура воћњак или виноград,
-- 158,30 евра/ха, за трећу класу,
култура воћњак или виноград ,
-- 150,39 евра/ха, за четврту класу, култура воћњак или виноград,
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-- 142,87 евра/ха, за пету класу,
култура воћњак или виноград,

-- 557,43 евра/ха, за четврту класу, култура њива,

-- 135,72 евра/ха, за шесту класу,
култура воћњак или виноград,

-- 529,56 евра/ха, за пету класу,
култура њива,

-- 128,94 евра/ха, за седму класу,
култура воћњак или виноград,

-- 503,08 евра/ха, за шесту класу,
култура њива,

-- 122,48 евра/ха, за осму класу,
култура воћњак или виноград,

-- 477,92 евра /ха, за седму класу,
култура њива,

-- 116,36 евра/ха, за прву класу,
култура ливада или пашњак,

-- 454,03 евра/ха, за осму класу,
култура њива,

-- 110,55 евра/ха, за другу класу,
култура ливада или пашњак,

-- 646,91 евра/ха, за прву класу,
култура воћњак или виноград,

-- 105,02 евра/ха, за трећу класу,
култура ливада или пашњак,

-- 616,11 евра/ха, за другу класу,
култура воћњак или виноград,

-- 99,77 евра/ха, за четврту класу,
култура ливада или пашњак,

-- 586,77 евра/ха, за трећу класу,
култура воћњак или виноград ,

-- 94,78 евра/ха, за пету класу,
култура ливада или пашњак,

-- 557,43 евра/ха, за четврту класу, култура воћњак или виноград,

-- 90,04 евра/ха, за шесту класу,
култура ливада или пашњак,
-- 85,54 евра/ха, за седму класу,
култура ливада или пашњак,
-- 81,26 евра/ха, за осму класу,
култура ливада или пашњак.
Члан 4.
Накнада по хектару за производну
2008/2009. годину, култура: њива, класa:
од I до VIII класе, култура: воћњак или
виноград, класа: од I до VIII класе; ливада 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 Решења и то:
-- 646,91 евра/ха, за прву класу,
култура њива,
-- 616,11 евра/ха, за другу класу,
култура њива,
-- 586,77 евра/ха, за трећу класу,
култура њива,

-- 529,56 евра/ха, за пету класу,
култура воћњак или виноград,
-- 503,08 евра/ха, за шесту класу,
култура воћњак или виноград,
-- 477,92 евра/ха, за седму класу,
култура воћњак или виноград,
-- 454,03 евра/ха, за осму класу,
култура воћњак или виноград,
-- 431,33 евра/ха, за прву класу,
култура ливада или пашњак,
-- 409,76 евра/ха, за другу класу,
култура ливада или пашњак,
-- 389,28 евра/ха, за трећу класу,
култура ливада или пашњак,
-- 369,81 евра/ха, за четврту класу, култура ливада или пашњак,
-- 351,32 евра/ха, за пету класу,
култура ливада или пашњак,
-- 333,74 евра/ха, за шесту класу,
култура ливада или пашњак,
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-- 317,06 евра/ха, за седму класу,
култура ливада или пашњак,
-- 301,20 евра/ха, за осму класу,
култура ливада или пашњак.
Члан 6.
Наведени ценовник се односи на
пољопривредно земљиште у државној
својини које није било предмет јавног
надметања, или је било на јавном надметању али није било најповољнијег
понуђача или лицитанта за предметно
земљиште.
Члан 7.
Ова Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-464-8/2015
17. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени
гласник Републике Србије“, број 26/2001,
42/2002-одлука СУС, 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012- одлука УС,
47/2013 и 68/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на
имовину („Службени гласник Републике
Србије“, број 47/2013) и члана 65. тачка
14. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службeни лист Општине Бачка Па-
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ланка“, број 24/2013-пречишћен текст),
Општинско веће Општине Бачка Паланка, на својој 109. седници, одржаној дана
17. марта 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о коефицијентима за утврђивање
пореза на имовину за
непокретности обвезника који воде
пословне књиге на територији
Општине Бачка Паланка
Члан 1.
Овим Решењем утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде
пословне књиге, које се налазе на територији Општине Бачка Паланка.
Члан 2.
На територији Општине Бачка
Паланка одређено је четири (4) зоне за
утврђивање пореза на имовину, и то:
прва зона, друга зона, трећа зона и четврта зона, с тим да је прва зона утврђена за
најопремљенију зону.
Коефицијенти
општине износе:

на

територији

1) за прву зону

1,00 %

2) за другу зону

0,80 %

3) за трећу зону

0,40 %

4) за четврту зону 0,30 %
Члан 3.
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ и на
интернет страни Општине Бачка Паланка.
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Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“, а примењује се од 01. јануара 2016. године.
Почетком примене овог решења
престаје да важи Решење о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину
за непокретности обвезника који воде
пословне књиге на територији Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 37/2013).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-436-8/2015
17. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст), председник
Општине Бачка Паланка, дана 13. марта
2015. године, донео је следеће:

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању
Канцеларије за младе
I
У Решењу о образовању Канцеларије за младе („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ бр. 7/2010 и 9/2010) тачка
V мења се и гласи:
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За координатора Канцеларије за
младе именује се Милан Чавић.
Именује се Стеван Јурић, члан
Општинског већа Општине Бачка Паланка за члана Канцеларије за младе.“
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-5
13. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 58. став 1. тачка
14. и члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћени текст), председник Општине
Бачка Паланка, дана 17. марта 2015. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању чланова
Комисије за културу
I
Образује се Комисија за културу
(у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију се именују:
-- Живко Шљивар, за председника
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-- Милка Родић, за члана
-- Станислава Бановић, за члана
-- Јасмина Бојанић, за члана

24. март 2015. године

не Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћени текст) председник Општине
Бачка Паланка, дана 17. марта 2015. године, донео је следеће

-- Мирослава Шолаја, за члана
III
Задатак Комисије је да даје стручно мишљење о програмима у области
културе, који су поднети Општине Бачка
Паланка у конкурсном року и предлаже
председнику Општине избор програма
који ће се финансирати у 2015. години.
IV
Овим Решењем престаје да важи
Решење број I-644-1/2012 од 17. јануара
2012. године ("Службени лист Општине
Бачка Паланка бр. 1/2012) и Решење бр.
I-020-2/2013-9 од 31. јануара 2013. године
("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр. 3/2013).
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка.“
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-6
17. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 58. став 1. тачка
14. и члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општи-

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању чланова
Комисије за област туризма,
екологије и заштите животне
средине
I
Образује се Комисија за област
туризма, екологије и заштите животне
средине ( у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију се именују:
-- Радослав Карановић, за председника
-- Гордана Холок, за члана
-- Драгана Грбић, за члана
-- Станислава Малић, за члана
-- Мирослава Шолаја, за члана
III
Задатак Комисије је да даје стручно мишљење о програмима у области
туризма, екологије и заштите животне
средине, који су поднети Општине Бачка
Паланка у конкурсном року и предлаже
председнику Општине избор програма
који ће се финансирати у 2015. години.
IV
Овим Решењем престаје да важи
Решење број I-020-2/2013-81 од 30. децембра 2013. године ("Службени лист
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Општине Бачка Паланка бр. 1/2014) и и
Решење бр. I-020-4/2014-4 од 24. јануара
2014. године ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" бр. 1/2014).
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка.“
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-7
17. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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II
У Комисију се именују:
-- Мирјана Радаковић, за председника
-- Станислава Малић, за члана
-- Марија Савић, за члана
-- Марија Кутањац, за члана
-- Мирослава Шолаја, за члана
III
Задатак Комисије је да даје стручно мишљење о пројектима грађана из области социо-хуманитарних делатности,
који су поднети Општине Бачка Паланка
у конкурсном року и предлаже председнику Општине избор програма који ће се
финансирати у 2015. години.
IV

На основу члана 58. став 1. тачка
14. и члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћени текст) председник Општине
Бачка Паланка, дана 17. марта 2015. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању чланова
Комисије за пројекте грађана
из области социо-хуманитарних
делатности
I
Образује се Комисија за пројекте
грађана из области социо-хуманитарних
делатности ( у даљем тексту: Комисија).

Овим Решењем престаје да важи
Решење број I-020-2/2013-82 од 30. децембра 2013. године ("Службени лист
Општине Бачка Паланка бр. 1/2014) и и
Решење бр. I-020-4/2014-3 од 24. јануара
2014. године ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" бр. 1/2014).
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка.“
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-8
17. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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56
На основу члана 58. став 1. тачка
14. и члана 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћени текст) председник Општине
Бачка Паланка, дана 17. марта 2015. године, донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању и именовању
чланова Комисије за финансирање
пројеката удружења грађана
I
Образује се Комисија за финансирање пројеката удружења грађана (у
даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију се именују:
-- Мирослав Бељански, за председника
-- Ђорђе Штангл, за члана
-- Јелена Ковачевић, за члана
-- Станислава Ћаћић, за члана
-- Мирослава Шолаја, за члана
III
Задатак Комисије је да даје стручно мишљење о пројектима удружења
грађана, који су поднети Општине Бачка
Паланка у конкурсном року и предлаже
председнику Општине избор програма
који ће се финансирати у 2015. години.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка.“
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OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2015-9
17. март 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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