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На основу члана 157. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - 
одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 
9/2016 – одлука УС), члана 65. тачка 15. 
и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Опш-
тине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пре-
чишћен текст), Општинско веће Општи-
не Бачка Паланка, на својој 6. седници, 
одржаној дана 22. јуна 2016. године, до-
нело је

Р Е Ш Е Њ Е
 о утврђивању режима саобраћаја 
у централној зони насеља Бачка 
Паланка и у улицама у којима је 
ограничен саобраћај за поједине 
категорије возила и у зони дуж 

насипа парка природе „Тиквара“

1. Овим решењем утврђује се ре-
жим саобраћаја у централној 
зони насеља Бачка Паланка и 
то: у Улици Краља Петра I (од 
улице Трг братства јединства 
до улице Жарка Зрењанина), у 
Улици академика Милана Ку-
репе, као и у улицама у којима 
је ограничен саобраћај за поје-
дине категорије возила и у зо-

ни дуж насипа Парка природе 
„Тиквара“.

2. Забрањује се саобраћај свим 
возилима у улици академика 
Милана Курепе - пешачка зона.

3. Забрањује се саобраћај свим 
моторним и запрежним воз-
илима у улици Краља Петра I 
(од улице Трг братства једин-
ства до Улице Жарка Зрењани-
на).

4. Изузетно, из тачке 2. и 3. овог 
решења, дозвољава се пролаз и 
неопходно задржавање у горе 
наведеним улицама и то:

 - моторним возилима хитне ме-
дицинске помоћи, ватрогасне 
службе, „Црвеног крста“, ин-
спекцијске службе, полиције, 
Скупштине општине и Опш-
тинске управе Општине Бачка 
Паланка.

Изузетно, из тачке 2. и 3. овог ре-
шења, дозвољава се пролаз и неопходно 
задржавање у горе наведеним улицама, 
максимално 30 минута, и то:

 - моторним возилима која се на-
лазе у сватовској колони (у да-
не викенда, приликом закљу-
чења брака);

 - моторним возилима којима се 
врши снабдевање пословних 
објеката и радњи, а који мо-
рају користити улице из тач-
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ке 2. и 3. овог решења, сваког 
дана у времену од 5,00 до 8,00 
часова и од 16,00 до 18,00 ча-
сова (у захтеву навести који се 
пословни објекти снабдевају, 
приложити фотокопију угово-
ра о снабдевању, односно фо-
токопију решења о отварању 
радње или фотокопију уговора 
о закупу пословног простора, 
односно доказ о власништву 
ако се пословни објекат нала-
зи у зони из тачке 2. и 3. овог 
решења); 

 - у време вршења сервисних 
интервенција на одржавању 
комуналне инфраструктуре 
(водовод, канализације, топло-
вода, ел. инсталације - мреже, 
путева, одржавање јавних по-
вршина и сл.) возилима пред-
узећа и предузетника којима 
су ти послови поверени (при-
ложити фотокопију уговора о 
поверавању послова или други 
доказ);

 - дозвољава се пролаз моторним 
возилима чији власници ста-
нују или имају гаражу у Улици 
академика Милана Курепе и у 
Улици Краља Петра I број 1, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 и 10, док им парки-
рање није дозвољено (уз захтев 
приложити фотокопију личне 
карте или уговор о коришћењу 
гараже);

 - моторним возилима инвали-
да, дистрифичара, параплеги-
чара и лица сродних обољења 
код којих постоји телесно ош-
тећење, које има за последицу 
неспособност доњих екстре-
митета од 60 и више процена-
та, као и чланова њихове уже 
породице и то само у случају 

када се инвалид налази у воз-
илу;

 - специјалним возилима при-
ликом превоза новца, вред-
носних папира и поштанских 
пошиљки у приоду од 07,00 до 
20,00 часова;

 - возилима за допремање мате-
ријала и алата потребних за 
грађење, извођење радова на 
адаптацији, санацији и одржа-
вању објеката (захтев прилаже 
извођач радова уз следећу до-
кументацију: уговор о грађењу, 
односно извођењу радова; при-
јаву радова са датумом почет-
ка и роком завршетка); 

 - возилима приликом селидбе, 
одржавања свечаности, при-
редби и изложби. 

5. Моторна возила из тачке 4. 
алинеје 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 овог 
решења могу пролазити кроз 
зону из тачке 1. овог решења уз 
одобрење које издаје Општин-
ска управа Општине Бачка Па-
ланка – Одељење за привреду. 

6. Наплату накнаде за издавање 
одобрења за пролаз и неопход-
но задржавање улицама у зони 
из тачака 2. и 3. овог решења, 
у износу од 6.000,00 динара 
за теретна возила и 3.000,00 
динара за путничка возила го-
дишње, односно 40,00 динара 
за путничко возило дневно и 
10,00 динара по тони носиво-
сти за теретна и специјална 
возила дневно, врши Одељење 
за привреду. 

Изузетно из става 1. ове тачке, не 
наплаћује се накнада за издавање одо-
брења за возила из тачке 4. алинеје 5. и 6. 
овог решења; 
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Наплату накнаде за издавање одо-
брења за пролаз улицама  ван централне 
зоне Бачке Паланке где је ограничен са-
обраћај за поједине категорије возила, у 
износу од 6.000,00 динара за теретна воз-
ила и 3.000,00 динара за путничка возила 
годишње, односно 40,00 динара за пут-
ничко возило дневно и 10,00 динара по 
тони носивости за теретна и специјална 
возила дневно, врши Одељење за привре-
ду, уз претходно прибављену сагласност 
управљача пута.

7. У улици академика Милана 
Курепе одобрење ће се издати 
за моторна возила којима се 
врши снабдевање или одржа-
вање објекта, а чија укупна те-
жина не прелази 2 тоне. 

8. Изузетно, дозвољава се кре-
тање моторним возилима у 
зони дуж насипа Парка при-
роде „Тиквара“ регистрованим 
пчеларима за активни надзор 
кошница, као и власницима 
пољопривредног земљишта, 
који немају адекватан прилаз 
својим парцелама, уз одобрење 
које издаје Општинска упра-
ва Општине Бачка Паланка 
– Одељење за привреду, а уз 
претходно исходовану саглас-
ност од стране ЈП СРЦ „Тиква-
ра“ и ЈВП „Воде Војводине“. 

9. ЈП „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“ 
Бачка Паланка поставиће од-
говарајућу сигнализацију у 
складу са овим решењем, нај-
касније у року од 15 дана од 
дана доношења овог решења. 
Постављањем адекватних фи-
зичких препрека забраниће се 
улаз возилима у Улицу Краља 
Петра I из правца Улице Жар-
ка Зрењанина и у Улицу акаде-
мика Милана Курепе из Улице 

Југословенске армије, а омо-
гућити пролазност пешацима 
и бициклистима. 

10. Општинска управа Општине 
Бачка Паланка – Одељење за 
привреду издаје одобрења за 
пролаз кроз зону из тачке 1. 
овог решења, са роком важења 
за наредну, односно текућу  го-
дину. 

Уз годишње одобрење за пролаз 
зонама из тачака 2. и 3. овог решења, из-
даје се налепница.

Одобрење се мора налазити у воз-
илу, а налепница залепљена у доњем ле-
вом углу ветробранског стакла.

11. Возилима којима је посебним 
одобрењем дозвољен пролаз, 
Улицом академика Милана 
Курепе, забрањено је кретање 
брзином већом од брзине кре-
тања пешака. 

12. Возилима којима је посебним 
одобрењем дозвољен пролаз 
зоном из тачке 3. овог решења, 
забрањено је кретање брзином 
већом од 20 км/час. 

13. Ступањем на снагу овог ре-
шења престаје да важи Ре-
шење о одређивању режима 
саобраћаја у централној зо-
ни насеља Бачке Паланке и у 
улицама у којима је ограничен 
саобраћај за поједине катего-
рије возила („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 
7/2011). 

14. Ово решење ступа на снагу ос-
мог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Општине 
Бачка Паланка“. 
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О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-344-23/2016
22. јун 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.            

153

На основу члана 75. став 2. Зако-
на о локалној самопуправи („Службени 
гласник  Републике Србије“ број 129/2007 
и 83/2014-др.закон), члана 13. став 2. Од-
луке о месним заједницама („Службе-
ни лист Општина Бачка Паланка“, број 
26/2008, 2/2010, 29/2011 и 6/2015), члана 
65. тачка 15. и члана 108. став 2. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст) и члана 33. 
став 6. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Бач-
ка Паланка на својој 6. седници, одржа-
ној дана 22. јуна 2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице „Деспотово“ Деспотово 
за 2016. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Деспотово“ Де-
спотово за 2016. годину, који је Савет 
Месне заједнице „Деспотово“ усвојио на 
својој седници, одржаној дана 03. фебру-
ара 2016. 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-401-1/2016-9
22. јун 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р. 

154

На основу члана 75. став 2. Зако-
на о локалној самопуправи („Службени 
гласник  Републике Србије“ број 129/2007 
и 83/2014-др.закон), члана 13. став 2. Од-
луке о месним заједницама („Службе-
ни лист Општина Бачка Паланка“, број 
26/2008, 2/2010, 29/2011 и 6/2015), члана 
65. тачка 15. и члана 108. став 2. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст) и члана 33. 
став 6. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Бач-
ка Паланка на својој 6. седници, одржа-
ној дана 22. јуна 2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Карађорђево“ Карађорђево за 

2016. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Карађорђево“ Ка-
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рађорђево за 2016. годину, који је Савет 
Месне заједнице „Карађорђево“ усвојио 
на својој седници, одржаној дана 09. фе-
бруара 2016. 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-401-1/2016-10
22. јун 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р. 
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На основу члана 75. став 2. Зако-
на о локалној самопуправи („Службени 
гласник  Републике Србије“ број 129/2007 
и 83/2014-др.закон), члана 13. став 2. Од-
луке о месним заједницама („Службе-
ни лист Општина Бачка Паланка“, број 
26/2008, 2/2010, 29/2011 и 6/2015), члана 
65. тачка 15. и члана 108. став 2. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст) и члана 33. 
став 6. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Бач-
ка Паланка на својој 6. седници, одржа-
ној дана 22. јуна 2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Финансијски план Месне заједнице 
„Центар“ Бачка Паланка за 2016. 

годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Центар“ Бачка 
Паланка за 2016. годину, који је Савет 
Месне заједнице „Центар“ Бачка Палан-
ка усвојио на својој 20. седници, одржа-
ној дана 05. априла 2016. 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-401-1/2016-11
22. јун 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р. 

156

На основу члана 75. став 2. Зако-
на о локалној самопуправи („Службени 
гласник  Републике Србије“ број 129/2007 
и 83/2014-др.закон), члана 13. став 2. Од-
луке о месним заједницама („Службе-
ни лист Општина Бачка Паланка“, број 
26/2008, 2/2010, 29/2011 и 6/2015), члана 
65. тачка 15. и члана 108. став 2. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст) и члана 33. 
став 6. Пословника о раду Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Бач-
ка Паланка на својој 6. седници, одржа-
ној дана 22. јуна 2016. године, донело је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 
Финансијски план Месне 

заједнице „Гајдобра“ Гајдобра за 
2016. годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Месне заједнице „Гајдобра“ Гајдо-
бра за 2016. годину, који је Савет Месне 
заједнице „Гајдобра“ Гајдобра усвојио на 
својој 15. седници, одржаној дана 26. де-
цембра 2015. 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-401-1/2016-12
22. јун 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

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