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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,
шумарства и водопривреде Републике
Србије о давању претходне сагласности
на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2013. години
на територији Општине Бачка Паланка, број 320-00-07614/2013-09 од 11. децембра 2013. године, Општинско веће
Општине Бачка Паланка, на својој 51. седници, одржаној дана 13. децембра 2013.
године, донело је

ПРОГРАМ
подршке за спровођење
пољопривредне политике и
политике руралног развоја у 2013.
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 полити-

Бачка Паланка
16. децембар 2013. године
ке 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 2013. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
39/2012 и 28/2013) планирана су средства
за рад Фонда за развој пољопривреде
Општине Бачка Паланка, у висини од
12.000.000,00 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, виногради-

854 страна - Број 40/2013

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ма 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
пољопривредника.

пет

удружења

Разноликост природних ресурса,
клима, повољан водни режим, различити типови земљишта и слично су за територију Општине Бачка Паланка битни
предуслови за успешну пољопривредну
производњу.
Имајући у виду напред наведено,
на подручју Општине Бачка Паланка
постоје сви реални потенцијали за даљи
развој, унапређење и јачање пољопривредне производње.

16. децембар 2013. године

III МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2013.
ГОДИНИ
У складу са Стратегијом развоја
пољопривреде („Службени гласник Републике Србије“, број 78/2005), Националним програмом за пољопривреду од
2010 до 2013. („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2010) и Националним програмом руралног развоја од 2011.
до 2013. године („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2011), Општина
ће преко Фонда за развој пољопривреде Општине Бачка Паланка, планирана
средства за развој пољопривреде Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за
2013. годину („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 39/2012 и 28/2013), у
разделу II, глава 2.20, функционална класификација 421, позиција 225, економска
класификација 451, субвенције јавним
нефинансијским организацијама у износу од 2.000.000,00 динара, користити за
реализацију следећих мера подршке:
1. Расподела субвенција за производњу и узгој јагода,
Право учешћа на конкурсу имају:
* физичка лица - носиоци
пољопривредних газдинстава са територије Општине Бачка Паланка која су
уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава,
* 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.
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Учесници конкурса физичка лица
– носиоци пољопривредних газдинстава
уз захтев за доделу субвенција подносе:
-- фотокопију личне карте,
-- потврду Републичког ПИО
Фонда о утврђивању својства
осигураника пољопривредника,
-- потврду о активном статусу у
Регистру пољопривредних газдинстава,
-- извод из ЗКЊ улошка о поседовању земљишта који не сме
бити старији од 7 дана или
уговор о закупу земљишта
од најмање три године које се
рачунају од дана подношења
пријаве на конкурс (адекватна
парцела за узгој јагода површине до 0,5 ха),
-- потписан уговор о откупу производа са познатим откупљивачем, (неопходно је да се откупљивач бави откупом воћа
и поврћа више од три године
узастопно),
-- оригинал рачун (или оверену
фотокопију рачуна), отпремнице (за сертификоване саднице) или јединствена царинска
декларација (за увозне саднице) које прате рачун,
-- потврде о измиреним обавезама по основу пореза и јавних
прихода од стране Републичке
управе јавних прихода као и
Службе за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Општине Бачка Паланка.
Учесници конкурса земљорадничке задруге уз захтев за доделу субвенција подносе:
-- фотокопију оснивачког акта,

Број 40/2013 - страна 855

-- решење о упису задруге код
Агенције за привредне регистре, не старије од шест месеци
од дана објављивања конкурса,
-- потврду о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава
са активним статусом газдинства,
-- решење о утврђивању пореског идентификационог броја –
ПИБ,
-- закључни лист на дан подношења захтева,
-- потврде о измиреним обавезама по основу пореза и јавних
прихода од стране Републичке
управе јавних прихода као и
Службе за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Општине Бачка Паланка,
-- извод из ЗКЊ улошка о поседовању земљишта који не сме
бити старији од 7 дана или
уговор о закупу земљишта
од најмање три године које се
рачунају од дана подношења
пријаве на конкурс (адекватна
парцела за узгој јагода површине до 0,5 ха),
-- табела са подацима о задругарима (најмање десет задругара) који имају регистровано
пољопривредно газдинство и
налази се у активном статусу,
-- потписан уговор о откупу производа са познатим откупљивачем, (неопходно је да се откупљивач бави откупом воћа
и поврћа више од три године
узастопно)
-- оригинал рачун (или оверену
фотокопију рачуна), отпремнице (за домаће саднице) или
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јединствена царинска декларација (за увозне саднице) које
прате рачун.
Средства ће се одобравати у висини од 50% вредности садница и репроматеријала (адекватна фолија, систем за
наводњавање) са максималним износом
до 200.000,00 динара.
2. Расподела субвенција за изградњу објеката за складиштење
пољопривредних производа,
Право учешћа на конкурсу имају:
* физичка лица - носиоци
пољопривредних газдинстава са територије Општине Бачка Паланка која су
уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава,
* 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.
Учесници конкурса физичка лица
– носиоци пољопривредних газдинстава
уз захтев за доделу субвенција подносе:
-- фотокопију личне карте,
-- потврду Републичког ПИО
Фонда о утврђивању својства
осигураника пољопривредника,
-- потврду о активном статусу у
Регистру пољопривредних газдинстава,
-- доказ о праву својине на парцели на којој је предвиђена
градња објекта, које није старије од 6 месеци,
-- грађевинска дозвола, која није
старија од 2 године,
-- потврде о измиреним обавезама по основу пореза и јавних
прихода од стране Републичке
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управе јавних прихода, као и
Службе за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Општине Бачка Паланка.
Учесници конкурса земљорадничке задруге уз захтев за доделу субвенција подносе:
-- фотокопију оснивачког акта,
-- решење о упису задруге код
Агенције за привредне регистре, не старије од шест месеци
од дана објављивања конкурса,
-- потврду о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава
са активним статусом газдинства,
-- решење о утврђивању пореског идентификационог броја –
ПИБ,
-- потврде о измиреним обавезама по основу пореза и јавних
прихода од стране Републичке
управе јавних прихода, као и
Службе за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Општине Бачка Паланка,
-- доказ о праву својине на парцели на којој је предвиђена
градња објекта, који није старији од 6 месеци,
-- грађевинска дозвола, која није
старија од 2 године.
Подстицаји ће се реализовати субвенционисањем дела трошкова за инвестиционе објекте у висини од 30%.
Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за 2013. годину („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
39/2012 и 28/2013), у разделу II, глава
2.20, функционална класификација 421,
средства са позиције 223, економска класификација 421, стални трошкови у износу од 150.000,00 динара, користиће се за
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трошкове накнада за услуге платног промета и остале непоменуте услуге.
Средства са позиције 224, економска класификација 423, услуге по уговору у износу од 400.000,00 динара, користиће се за плаћање накнада за рад у Фонду, за услуге информисања, рекламе и
пропаганде, трошкове везане за учешће
на сајмовима и друге стручне услуге.
Средства са позиције 226, економска класификација 481, дотације
невладиним организацијама у износу
од 400.000,00 динара, користиће се као
подршка у спровођењу програма саветодавних и стручних послова у пољопривреди кроз едукацију пољопривредних
произвођача од стране правних лица и
предузетника овлашћених за обављање
стручних и саветодавних послава у
пољопривреди. Финансијски ће се подржати промотивне презентације, организовање стручних скупова и манифестација.
Средства са позиције 227, економска класификација 482, порези, обавезне
таксе и казне у износу од 50.000,00 динара, користиће се за плаћање пореза и
осталих дажбина.
Средства са позиције 228, економска класификација 621, набавка домаће финансијске имовинe у износу од
9.000.000,00 динара, користиће се у виду
помоћи пољопривредним газдинствима
код пласирања кредитних средстава.
Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-011-1/2013-124
13. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа
Општине Бачка Паланка,
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) и члана
33. став 3. Пословника о раду Општинског већа („Службени лист Општине Бачка Паланка број 19/2008), Општинско
веће Општине Бачка Паланка на својој
52. седници, одржаној дана 16. децембра
2013. године, доноси

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама
Правилника о начину
суфинансирања пројеката
удружења грађана из области
социјалне, дечије и борачко
инвалидске заштите, екологије и
заштите животне средине
Члан 1.
У Правилнику о начину суфинансирања пројеката удружења грађана
из области социјалне, дечије и борачко
инвалидске заштите, екологије и заштите животне средине („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 4/2013)
члан 3. став 2. мења се и гласи:
„О избору пројеката на предлог
Комисије за оцену програма из области
науке, екологије и заштите животне
средине и Комисије за оцену програма
из области социјалне, дечије и борачко
инвалидске заштите одлучује Одељење
за друштвене делатности Општинске
управе Општине Бачка Паланка, уз
сагласност председника Општине Бачка
Паланка.“
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Члан 2.

I

У осталим члановима Правилника о начину суфинансирања пројеката
удружења грађана из области социјалне,
дечије и борачко инвалидске заштите,
екологије и заштите животне средине
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 4/2013) мења се реч „Комисија“ у
одговарајућем падежу.

Даје се сагласност на Одлуку о
утврђивању цена грејања из Топлане
„Партизан“ Бачка Паланка и котларнице „Мали Ритић“ Челарево, коју је донео Управни одбор ДП „Нови Сад – Гас“
Нови Сад на 108. седници одржаној дана
4. новембра 2013. године.

Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-108/2013
16. децембра 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Александар Ђедовац,с.р.
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На основу члана 59. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном
енергијом („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 13/2006) и члана 26.
Тарифног систем за обрачун испоручене
топлотне енергије и извршених услуга
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 4/2007 и 25/2010) председник
Општине Бачка Паланка дана 6. децембра 2013. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности

A. Блок "Партизан" Бачка Паланка
-- за стамбени простор 5,835 дин/
кWh + 207,840 дин/кW инсталисане снаге
-- за повлашћене потрошаче 8,753
дин/кWh + 311,761 дин/кW инсталисане снаге
-- за пословни простор 8,753 дин/
кWh + 311,761 дин/кW инсталисане снаге
Б. Блок "Мали ритић" Челарево
Наплата грејања за кориснике
грејања из котларнице блока "Мали ритић" у Челареву ће се вршити расподелом трошкова за утрошен енергент (гас).
Кључ за израчунавање припадајуће количине гаса за зграду је преузета количине
енергије сваке појединачне зграде, очитано са калориметра у подстаници зграде, у односу на укупну количину преузете енергије свих зграда у Блоку "Мали
ритић". Кључ расподеле припадајуће количине гаса унутар зграде је квадратура
стана/локала у односу на укупну квадратуру зграде или број импулса очитаних
са делитеља топлоте. Делитеље топлоте
уграђују станари самоиницијативно уз
сагласност Скупштине зграде. Цена гаса
се обрачунава према Одлуци ДП "Нови
Сад-Гас" бр. 6396 од 4. новембра 2013. године.
На основу става 2. члана 3. Уредбе
о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена топлотне енергије (
"Сл. гласник РС" бр. 37/2013) локална самоуправа одобрава субвенцију за стам-

16. децембар 2013. године
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бени простор и школе у износу од 0,45
дин/кWh испоручене топлотне енергије.
Износ субвенције дистрибутер ће на месечном нивоу фактурисати локалној самоуправи.
носи:

Субвенцирана цена без ПДВ-а из-- за стамбени простор 5,385
дин/ кWh+207,840 дин/кW инсталисане снаге
-- за повлашћене потрошаче
8,303 дин/кWh + 311,761 дин/
кW инсталисане снаге

Први део цене (дин/кWh) ће
се наплаћивати само зими у периоду
грејања, а други део (дин/кW) ће се
наплаћивати у летњем периоду - шест
месеци (мај-октобар).
Горе наведене цене су без ПДВ-а.
II
Ступањем на снагу овог Решења
престаје да важи Решење бр. I-352331/2013 од 31. октобра 2013. које је објављено у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ бр. 34/2013.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-352-346/2013
6. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број
129/2007) и 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 10. децембра 2013. године,
донео је следеће

РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења
о образовању Локалног савета за
социјалну заштиту Општине
Бачка Паланка
I
У Решењу о образовању Локалног
савета за социјалну заштиту ("Службени лист Општине Бачка Паланка" бр.
26/2012 и 27/2012) члан 2. став 1. мења се
и гласи:
"Утврђује се и да Локални савет
има једанаест чланова који се бирају
из реда релевантних институција и организација које учествују у планирању
и реализацији социјалне политике на
општинском нивоу."
II
Допуњује се члан 2. став 4. Решења о образовању Локалног савета за
социјалну заштиту тако што се именују:
10. Мирослава Шолаја, руководилац Одељења за друштвене делатности
Општине Бачка Паланка
11. Смиљана Вулетић, руководилац службе за управно-правне послове у
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Центру за социјални рад Општине Бачка
Паланка
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка.“
OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-2/2013-78
10. децембар 2013. године
БАЧКА ПАЛАНКA
Председник
Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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