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у јавну својину Општине Бачка Паланка
и то:

На основу члана 27. став 10. Закона
о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2011 и 88/2013),
члана 2. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“ број
24/2012), члана 7. Одлуке о прибављању
и располагању стварима у јавној својини Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
10/2014) и члана 37. тачка 22. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 22. седници, одржаној дана 20. јуна 2014. године
доноси

ОДЛУКУ
о прибављању целокупне имовине
стечајног дужника „Меркур“ АД
у јавну својину Општине
Бачка Паланка
Члан 1.
Општина Бачка Паланка приступа спровођењу поступка прибављања
целокупне имовине стечајног дужника
„Меркур“ АД у стечају из Бачке Паланке

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА
1. у Листу непокретности 8611
КО Бачка Паланка – град, све
постојеће на катастарској парцели бр. 5906/2:
-- зграда бр. 1, породична стамбена зграда бр. 1, Трг ослобођења
6, површине 557м2, врста права држалац, облик својине
друштвена,
-- зграда бр. 2 помоћна зграда,
Трг ослобођења, површине
31м2, врста права држалац, облик својине друштвена,
-- зграда бр. 3, помоћна зграда,
Трг ослобођења, површине
22м2, врста права држалац, облик својине друштвена,
-- зграда бр. 4, помоћна зграда,
Трг ослобођења, површине
1195м2, врста права држалац,
облик својине друштвена;
2. у Листу непокретности бр.
8861 КО Бачка Паланка – град,
на катастарској парцели бр.
5647,
-- зграда бр. 1, породична стамбена зграда, Трг ослобођења,
површине 164м2, врста права
својина, облик својине приватна,

666 страна - Број 19/2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

-- зграда бр. 2, помоћна зграда,
Трг ослобођења, површине
48м2, врста права држалац, облик својине приватна,
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и на кат. парц. бр. 7399,

-- зграда бр. 4, зграда за коју
није позната намена, Трг ослобођења, површине 195м2, врста
права држалац, облик својине
друштвена,

-- зграда бр. 1, зграда за коју није
позната намена – део, Николе
Тесле, површине 160м2, врста
права држалац, облик својине
приватна (део зграде у површини од 66м2, се налази и на
кат. парц. бр. 5906/2 Лист непокретности бр. 8611 КО Бачка
Паланка – град, тако да је зграда укупне површине 226м2),

-- зграда бр. 5, зграда за коју
није позната намена, Трг ослобођења, површине 167м2, врста
права држалац, облик својине
друштвена,
-- зграда бр. 6, зграда за коју
није позната намена, Трг ослобођења, површине 168м2, врста
права држалац, облик својине
друштвена,

-- зграда бр. 2, зграда за коју
није позната намена – део, Николе Тесле, површине 703м2,
врста права држалац, облик
својине приватна (део зграде
у површини од 21м2, се налази
и на катастарској парцели бр.
5906/2 Лист непокретности бр.
8611 КО Бачка Паланка – град,
тако да је зграда укупне површине 724м2);

-- зграда бр. 7, зграда за коју
није позната намена, Трг ослобођења, површине 1073м2, врста права држалац, облик својине друштвена;

3. у Листу непокретности бр.
3536 КО Бачка Паланка – град,
све постојеће на катастарској
парцели бр. 5906/1,
-- зграда бр. 1, зграда за коју
није позната намена, Трг ослобођења, површине 188м2, врста
права држалац, облик својине
друштвена,
-- зграда бр. 2, зграда за коју
није позната намена, Трг ослобођења, површине 280м2, врста права држалац, облик својине друштвена,
-- зграда бр. 3, зграда за коју
није позната намена, Трг ослобођења, површине 482м2, врста
права држалац, облик својине
друштвена,

4. Ванкњижни објекат, постојећи
на катастарској парцели бр.
5906/1, уписана у Лист непокретности бр. 3536 КО Бачка Паланка – град, метална
барака, бруто површине 130м2,
укупна нето површина објекта
је 105м2 (ПР)
5. Ванкњижни објекат, постојећи
на катастарској парцели бр.
5645/4, уписана у Лист непокретности бр. 8861 КО Бачка
Паланка – град, три објекта и
то: 1. Гаража, бруто површине
110м2, нето површине 88м2; 2.
Складиште, бруто површине
47м2, нето површине 38м2; 3.
Настрешница – остава, бруто
површине 64м2, нето површине 51м2.
6. Ванкњижни објекат, постојећи
на катастарској парцели бр.
5646 и катастарској парцели
бр. 7235/2, обе уписане у Лист
непокретности бр. 8861 КО Ба-
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чка Паланка – град, Производни објекат са халама и магацинима укупно бруто површине
822м2, од чега на катастарској
парцели бр. 5646 бруто површине 402м2, а на катастарској
парцели бр. 7235/2 бруто површине 420м2. Укупна нето
површина објекта је 2.281м2,
(ПР+2СП).
Све напред наведено фактички
представља Фабрички комплекс за производњу кожне галантерије који чини
већи број објеката укупне нето површине
cca 16.099м2 који се налазе у Бачкој Паланци, Трг ослобођења бр. 8, изграђених
на катастарским парцелама у КО Бачка
Паланка – град и то парцели број 5906/2,
уписаној у Лист непокретности број 8611,
парцели број 5906/1 уписаној у Лист непокретности број 3536 и парцелама број
7399, 7235/2, 5646, 5647, 5648 уписаним у
Лист непокретности број 8861.
ПОКРЕТНА ИМОВИНА
1. Опрема смештена у халама на
локацији стечајног дужника по
радним јединицама (машине
за шивење, нитовање, пресовање, лепљење, радни столови,
канцеларијски намештај и др.);
2. Залихе: кожна галантерија –
готови производи (ташне разне, новчаници, футроле, каишеви, привесци, кожне кутије,
реслови од коже и сатена и др),
метална галантерија, сировине
и полупроизводи (резервни делови за шиваће машине, разне
коже, делови за привеске, нитне, украсне плочице, отпадна
кожа и др.);
3. Путничко
возило,
лимузина
марке
DAIMLER
CHRYSLER 240C, рег. ознаке
BP 011 GV, VIN, број шасије
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WDB2030611A624934, број мотора 11291231732203, снага мотора 2597 цм3/125KW/170KS,
регистрација истекла 06. 10.
2012. године, производње 2004.
Члан 2.
Поступак прибављања имовине у
јавну својину спровешће се у поступку
непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда, која је оглашена, те се даје
овлашћење председнику Општине Бачка
Паланка да у име и за рачун Општине
Бачка Паланка истакне понуду до максималног износа од 53.000.000,00 динара, откупи продајну документацију, да
потпише и преда попуњену пријаву, уплати депозит, потпише изјаву о губитку
права на враћање депозита, приступи непосредној погодби, потпише записник са
спроведене непосредне погодбе, потпише и пред надлежним судом овери уговор о купопродаји у случају да Општина
Бачка Паланка буде проглашена купцем,
као и да изврши друге радње неопходне
за прибављање имовине из члана 1. ове
Одлуке.
Члан 3.
Средства за прибављање имовине
из члана 1. ове Одлуке обезбеђена су у
буџету Општине Бачка Паланка за 2014.
годину, у разделу II, глави 2.23, функционалној класификацији 620 – Средства
за инвестиције, позицији 241, економској
класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти на територији Општине Бачка Паланка.
Члан 4.
Имовина из члана 1. ове Одлуке
прибавља се ради њеног привођења планираној намени и даљег располагања.
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Члан 5.
Након спроведеног поступка непосредне погодбе прикупљањем писмених понуда Скупштина општине Бачка
Паланка донеће решење о прибављању
целокупне имовине стечајног дужника
„Меркур“ АД у јавну својину Општине
Бачка Паланка.
Уговор о прибављању целокупне имовине стечајног дужника из члана 1. ове Одлуке закључиће председник
Општине, након прибављања мишљења
од стране Општинског јавног правобранилаштва Бачка Паланка.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-46-41/2014
20. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

182
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник Републике
Србије“, број 10/2013), члана 65. тачка
15. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службeни лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013-пречишћен текст)
и Решења Министарства пољопривреде
и заштите животне средине Републике
Србије о давању претходне сагласности
на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и по-

23. јун 2014. године

литике руралног развоја у 2014. години
на територији Општине Бачка Паланка,
број 401-00-460/2014-09 од 12. јуна 2014.
године, Општинско веће Општине Бачка
Паланка, на својој 74. седници, одржаној
дана 20. јуна 2014. године, донело је

ПРОГРАМ
подршке за спровођење
пољопривредне политике и
политике руралног развоја у 2014.
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 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 2014. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
41/2013), планирана су средства за рад
Фонда за развој пољопривреде Општине
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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
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.
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.
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III МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2014. 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
2014. годину („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 41/2013 ), у разделу
II, глава 2.20, функционална класификација 421, позиција 230, економска класификација 451, субвенције јавним нефинансијским организацијама 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 налазе се
у активном статусу.
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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 3.000.000,00 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 4%.
Право на кредитну подршку за суфинансирање камата 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 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 2.000.000,00 динара.

23. јун 2014. године

Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-320-14/2014
20. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 65. тачка 14. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 – пречишћен
текст) 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 на својој
74. седници, одржаној дана 20. јуна 2014.
године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник
услуга ЈП СРЦ „Тиквара“ Бачка
Паланка за 2014. годину
I
Даје се сагласност на Ценовник
услуга ЈП СРЦ „Тиквара“ Бачка Паланка
за 2014. годину, који је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа „Тиквара“ Бачка Паланка на својој седници одржаној
дана 22. маја 2014. године.
II
ЦЕНОВНИК
услуга ЈП СРЦ „Тиквара“ Бачка
Паланка за 2014. годину

23. јун 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ
Велика сала – тренинг и рекреација
Мала сала – тренинг и рекреација
Теретана – тренинг и рекреација
Куглана – тренинг и рекреација
Велика сала – Комерцијални и естрадни програм
Изнајмљивање хола
Изнајмљивање бине и скеле
Изнајмљивање угоститељског прибора
Тенински терен
Фудбалски терен
Локације за летњу башту
Локације за покретне киоске
Локација за Забавни парк
Рекламе
Изнајмљивање угоститељских столова и столица
Стони тенис
Продавнице прехрамбених и непрехрамбених производа
Киосци за продају штампе и дувана
Сувенирнице
Чамци
Понтони
Кућице на води
Камп приколице – уређена површина
Сплавови
Шатори – уређена површина
Постављање кошница – по захтеву
Културне и спортске манифестације на отвореном
Билборди

Број 19/2014 - страна 671

јединица мере
90 минута
90 минута
90 минута
60 минута
5 часова
дан
дан
комплет
60 минута
90 минута
м2/дан
м2/дан
м2/дан
месец
комплет
60 минута
м2/дан
по објекту /на дан
м2/дан
по години
по години
по години
дан
дан
м2/дан
по комаду
дан
по години

Исказане цене су без ПДВ.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-44/2014
20. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.

износ
1.600
1.100
1.600
1.100
50.000
10.000
3.000
100
500
1.600
100
100
318
5.000
100
150
400
300
200
1.000
4.000
2.000
1.000
1.000
100
50
10.000
10.000
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

184
На основу члана 61. Став 5. Закона о буџетском систему („Сласник Републике Србије“, 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013) и члана 13. Одлуке о буџету
Општине Бачка Паланка за 2014. годину
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 41/2013), председник Општине
Бачка Паланка, доноси:

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка
за 2014. годину раздео 2, глава 2.16 ЈП
„Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка“, функционална класификација
620, позиција 197, економска класификација 424 „Специјализоване услуге-одржавање путне привреде„ умањује се за
износ од 267.515,96 динара, а повећава се
апропријација у разделу 2, глава 2.16 ЈП
„Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка“, функционална класификација
620, позиција 193/1, економска класификација 485 „Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране државних
органа„ за износ од 267.515,96 динара.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка Паланка.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и исто објавити у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.

23. јун 2014. године

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-016-3/2014-200
20. јун 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општине Бачка Паланка
Александар Ђедовац, с.р.

23. јун 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
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