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Члан 2.

На основу члана 146. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
81/2009-испр.,
64/2010-одлука
УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 32. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 37.
тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина oпштине Бачка Паланка на
својој 10. седници, одржаној дана 20. децембра 2016 године, донела је

ОДЛУКУ
о привременом постављању мањих
монтажних објеката и уређаја на
јавним површинама
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се поступак, начин и услови за привремено постављање мањих монтажних објеката и
уређаја на јавним површинама на територији Општине Бачка Паланка.

Мањим монтажним објектима
и уређајима (у даљем тексту: објекти и
уређаји) који се могу постављати на јавним површинама, у смислу ове одлуке
сматрају се:
1. киосци,
2. монтажне бараке,
3. монтажне гараже,
4. летње баште,
5. перде,
6. превозна средства реконструисана у мање монтажне објекте,
7. слободно стојеће и зидне витрине,
8. пултови за излагање и продају
књига, часописа и других публикација,
9. објекти и уређаји за оглашавање и
рекламирање,
10. привремени покретни објекти и
уређаји,
11. објекти за извођење забавног програма,
12. урбани мобилијар,
13. објекти и уређаји у функцији извођења грађевинских радова,
14. надстрешнице за склањање људи
у јавном превозу,
15. дечија игралишта и
16. други објекти и уређаји.
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Члан 3.
Јавне површине у смислу ове одлуке су:
- коловози, тротоари, пешачке стазе, тргови, платои, шеталишта,
- аутобуска и такси стајалишта,
паркиралишта,
- паркови, скверови, улични травњаци, јавне зелене површине између и око зграда,
- јавни спортско - рекреативни терени (стадиони, игралишта, стрелишта),
- пијаце, гробља,
- изграђене речне обале, купалишта (плаже), пристаништа и
- друге изграђене површине намењене за јавно коришћење.
II ВРСТЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА
Члан 4.
1. Киосци
Киоск је монтажно - демонтажни
објекат површине до 8 м2 за 1 модул, са
наменом за обављање одговарајуће делатности.
2. Монтажне бараке
Монтажна барака је монтажно демонтажни објекат површине до 40 м2
намењен за обављање одговарајуће делатности.
3. Монтажне гараже
Монтажна гаража је монтажно демонтажни објекат површине до 20 м2
намењен за паркирање возила.
4. Летње баште
Летње баште су монтажно - демонтажни објекти намењени за обављање угоститељске делатности које
се постављају на јавним површинама
испред пословног објекта или просторије
у којој се та делатност обавља.
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Летњу башту чини одговарајући
број столова, столица, сунцобрана,
тенди и лако покретљиви монтажно - демонтажни елементи (монтажне ограде,
жардињере и сл.).
Тенда је слободно стојећа конструкција са одговарајућим застором са
наменом за заштиту од сунца која се поставља на јавној површини изнад летње
баште.
5. Перде
Перда је конзолна конструкција са
одговарајућим застором која се поставља
на фасаду зграде изнад зидног отвора, са
наменом за заштиту од сунца.
6. Превозна средства реконструисана у мање монтажне објекте
Превозна средства реконструисана у мање монтажне објекте су трамваји,
вагони, аутобуси, бродови и сл. који су
прилагођени за обављање одговарајуће
комерцијалне делатности.
7. Слободно стојеће и зидне витрине
Слободно стојеће и зидне витрине
су монтажно - демонтажни објекти направљени од одговарајућег материјала
намењени за излагање и рекламирање
робе испред пословних просторија.
8. Пултови за излагање и продају књига, часописа и других публикација
Пулт за продају књига, часописа
и других публикација је монтажно - демонтажна конструкција која може да се
постави на јавној површини и да заузима
највише 2 m2.
9. Објекти и уређаји за оглашавање и рекламирање
Објекти и уређаји за оглашавање
и рекламирање, у смислу ове одлуке су
билборди, рекламни панои, табле, ознаке, натписи, транспаренти и други специфични објекти и уређаји, намењени за
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оглашавање и рекламирање фирме, односно производа и услуга.

зима сваки апарат за забаву, њихов број
и врсту.

10.
Привремени
објекти и уређаји

Уколико се услед извођења забавног програма заузимају површине на
којима се одвија саобраћај, организатор
забавног програма је дужан прибавити
потребне сагласности од Полицијске
станице Бачка Паланка и организације
која управља површинама на којима се
одвија саобраћај.

покретни

Привремени покретни објекти
и уређаји су објекти и уређаји за печењарске производе, тезге, уређаји за кокице, кестење, „хот - дог“ и сл. , расхладне
витрине и други лако покретни објекти
и уређаји за излагање и продају робе на
мало и вршење занатских услуга.
Уређаји за печењарске производе
су типски, лако покретни уређаји за припремање прехрамбених производа на
јавној површини испред угоститељског
објекта.
Тезга је типски, отворени, лако
покретни објекат за излагање и продају
робе током целе године, који се по истеку радног времена уклања са јавне површине.
Уређаји за кокице, кестење, „хот
- дог“ и сл. су типски, лако покретни
објекти за припрему и продају одговарајућих прехрамбених производа током
целе године, који се по истеку радног
времена уклањају са јавне површине.
Расхладна витрина је типски, лако
покретни објекат за конзервирање и продају индустријског сладоледа, напитака
и других прехрамбених производа у периоду од 15. марта до 15. новембра, који
се по истеку наведене сезоне уклања са
јавне површине.
11. Објекти за извођење забавног
програма
Објекти за извођење забавног програма у смислу ове одлуке, су циркус, забавни парк, трамболине, аутомобилчићи
и други апарати за забаву деце и слично.
Подносилац захтева за издавање
одобрења дужан је да одреди укупну
површину коју заузима циркус или забавни парк, односно површину коју зау-

12. Урбани мобилијар
Урбани мобилијар у смислу ове
одлуке чине: јавни часовници, клупе,
поштански сандучићи, јавне телефонске
говорнице, украсне жардињере, стубови,
кугле, монтажне ограде и друге врсте
запрека на јавним површинама, посуде
за сакупљање смећа и корпе за отпатке и
други урбани мобилијар.
13. Објекти и уређаји у функцији извођења грађевинских радова
Објекти и уређаји у функцији извођења грађевинских радова су ограде
градилишта и градилишне скеле, који се
постављају на јавну површину у складу
са усвојеним планом градилишта и планираном динамиком радова, уз претходно исходовану документацију којом
је од стране надлежног органа одобрено
извођење предметних грађевинских радова.
Уколико се објекти и уређаји из
става 1. овог члана, постављају у пешачкој зони, извођач радова је дужан на одговарајући начин обезбедити несметани
пролаз пешака.
14. Надстрешнице за склањање
људи у јавном превозу
Надстрешнице за склањање људи
у јавном превозу су објекти који се постављају на аутобуским стајалиштима,
уз претходно исходовану документацију

4100 страна - Број 40/2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

којом је од стране надлежног органа одобрено извођење радова.
15. Дечија игралишта
Дечија игралишта представљају
простор на ком се одвијају разноврсне
дечије активности, опремљен реквизитима за игру и забаву деце.
16. Други објекти и уређаји
На јавним површинама могу привремено да се поставе и други објекти и
уређаји који нису наведени у овој одлуци,
уколико подносилац захтева за издавање
одобрења приложи доказе да објекте или
уређаје поставља у оквиру хуманитарне
и друге манифестације или активности
у области културе, образовања, спорта
и другим сличним областима (бине, позорнице, покретне приколице, шатори и
слично).
III УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 5.
Објекти и уређаји могу се привремено постављати на јавним површинама
из члана 3. ове одлуке, у складу са условима утврђеним у овој одлуци.
Ближи услови за постављање
објеката и уређаја на јавним површинама
регулишу се:
1. Елаборатима о локацијама за привремено постављање мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама (у даљем тексту:
Елаборат).
2. Правилницима о типу, облику и
другим техничким условима за
постављање мањих монтажних
објеката и уређаја на јавним површинама (у даљем тексту: Правилник).
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Акте из става 2. тачке 1. и 2. овог
члана доноси Општинско веће Општине
Бачка Паланка (у даљем тексту: Општинско веће), на предлог Јавног предузећа
„Стандард“ Бачка Паланка (у даљем
тексту: ЈП „Стандард“), уз претходно
прибављено мишљење Савета Месне
заједнице о постављању објеката и
уређаја на територији те месне заједнице.
Предлог аката из става 2. тачке 1. и
2. ове одлуке за насељена места општине
где нису донета, ЈП „Стандард“ је дужно
да донесе у року од 90 (деведесет) дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Савет Месне заједнице је дужан
да достави своје мишљење у року од 30
(тридесет) дана од дана пријема Елабората.
Уколико Савет Месне заједнице
не достави мишљење у року из претходног става, поступак ће се наставити без
мишљења.
Члан 6.
Елаборат о локацијама за привремено постављање објеката и уређаја на
јавним површинама садржи:
1. урбанистичке услове са графичким приказима који садрже,
поред осталог:
-- површину сваке појединачне
локације за објекат и уређај и
-- прецизно котирана места за
постављање одређеног типа
објекта и уређаја са условима
за прикључење на инфраструктуру,
2. делатности које могу да се обављају у одређеном типу објекта и
уређаја.
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IV ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Члан 7.
Давање у закуп јавних површина
ради привременог постављања објеката
и уређаја спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним
огласом у складу са овом одлуком.
За привремено постављање објеката и уређаја из члана 2. став 1. тачке 4,
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 16, закуп јавне
површине се без јавног оглашавања одобрава решењем (у даљем тексту: решење)
које доноси Општинска управа Општине
Бачка Паланка - Одељење за привреду (у
даљем тексту: Одељење за привреду), на
основу поднетих захтева заинтересованих корисника који су измирили обавезе
за заузеће јавне површине за претходни
период коришћења.
Додела локација на јавној површини за постављање привремених
покретних објеката и уређаја за повремену продају робе током одржавања
јавних приредби, културних и традиционалних манифестација и државних
и верских празника, врши се на основу
поднетих захтева заинтересованих корисника, без јавног оглашавања.
Одредба из става 2. овог члана се
не односи на урбани мобилијар и дечија
игралишта које на јавну површину поставља ЈП „Стандард“.
Одредба из става 2. овог члана не
односи се на уређаје за кокице, кестење,
хот–дог и сл. за чије се постављање јавна
површина даје у закуп након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања понуда јавним огласом.
Члан 8.
Oдлуку о расписивању јавног огласа (у даљем тексту: Конкурс) за јавно
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надметање односно прикупљање понуда
јавним огласом ради давања у закуп јавних површина, доноси Општинско веће
Општине, на предлог ЈП „Стандард“.
Конкурс се објављује у једном
од локалних листова са територије
Општине Бачка Паланка и на огласној табли Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
Конкурс спроводи Комисија за
давање у закуп јавних површина за постављање објеката и уређаја (у даљем
тексту: Комисија).
Комисију именује председник
Општине, која броји пет чланова и бира
се на време од четири године.
Комисија ради и одлучује већином од укупног броја чланова.
Комисија у складу са Елаборатом,
Правилником и Одлуком о расписивању
конкурса, објављује Конкурс и утврђује
критеријуме и начин спровођења Конкурса.
Члан 9.
Јавни оглас, расписан ради давања
у закуп јавних површина садржи:
-- локацију (место) која се даје у закуп за постављање објекта или
уређаја,
-- врсту, величину и намену објекта
или уређаја,
-- површину која се заузима,
-- дужину трајања закупа јавне површине, а која не може бити дужа
од пет година,
-- почетни износ закупнине утврђен
у петоструком месечном износу
локалне комуналне таксе за одређену зону у складу са важећом
Одлуком о локалним комуналним
таксама,
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-- гарантни износ за учешће у поступку који се утврђује у висини
10% од почетног износа закупнине,

-- решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за
привредне регистре Србије, или
Судски регистар,

-- рок за повраћај гарантног износа
учесницима који не добију у закуп
јавну површину, а који је утврђен
по окончању конкурса,

-- потврда о извршеној регистрацији, пореског обвезника (решење
Министарства финансија о ПИБ)

-- обавештење да учесник губи
право на повраћај гарантног износа у случају одустанка од своје
пријаве односно понуде, као и ако
не закључи Уговор о закупу јавне
површине,
-- обавештење о документацији која
се мора приложити приликом
пријављивања на Конкурс,
-- податке о обавезној садржини понуде,
-- обавештење о начину и року за
подношење пријава односно понуда на Конкурс који не може
бити краћи од 15 дана од дана
објављивања Конкурса,
-- место и време одржавања јавног
надметања или јавног отварања
понуда.
Члан 10.
Пријава односно понуда за учешће
на Конкурсу садржи:
-- име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања,
-- назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта,
-- понуђени износ закупнине.
тавља:

Уз пријаву односно понуду се дос-

-- фотокопија личне карте,
-- уредно овлашћење за заступање,

-- доказ о уплаћеном гарантном износу,
-- потврда о измиреним обавезама
за заузеће јавне површине за претходни период коришћења.
Члан 11.
О току поступка јавног надметања и о прикупљању понуда јавним огласом Комисија води записник у који се
обавезно уносе следећи подаци:
1. број пријављених учесника,
2. почетни износ закупнине,
3. листа учесника са понуђеним износом закупнине,
4. примедбе учесника,
5. околности везане за ометање рада
Комисије,
6. износ закупнине који је утврђен
као најповољнији и податке о
учеснику са најповољнијом понудом,
7. датум и време почетка и завршетка поступка,
8. остале податке од значаја за рад
Комисије.
Записник потписују сви чланови
Комисије и лице које води записник, а у
случају прикупљању понуда јавним огласом, записник потписују и учесници
поступка.
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Члан 12.

Члан 14.

Комисија може одлучити да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије.

У року од 15 (петнаест) дана од
дана правоснажности решења из члана
13. ове одлуке, ЈП „Стандард“ са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о
закупу јавне површине (у даљем тексту:
Уговор).

Ако и после изрицања опомене
исто лице настави да омета рад Комисије, удаљиће се из просторије у којој
Комисија заседа.
После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са
радом.
Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера опомене и удаљења, Комисија може да одлучи да прекине јавно
надметање односно јавно отварање прикупљених понуда.
У случају прекида из става 4. овог
члана, Комисија је дужна да одреди када
ће се поступак наставити.
Све околности везане за евентуално удаљење појединих лица, или прекид поступка, уносе се у записник.
Члан 13.
По окончању поступка јавног надметања или прикупљања понуда, Комисија доноси образложени Предлог одлуке
о давању у закуп јавне површине.
Образложени Предлог одлуке о
давању у закуп јавне површине доставља
се свим лицима, која су узела учешће у
поступку јавног надметања или прикупљања понуда.
На предлог одлуке може се ставити приговор, који овлашћена лица подносе Општинском већу у року од 8 (осам)
дана од дана пријема писменог отправка.
Општинско веће доноси решење
о давању у закуп јавне површине најповољнијем понуђачу.

Уколико најповољнији понуђач
не закључи уговор у року из претходног става, губи право на заснивање закуподавног односа и право на повраћај
средстава уплаћених на име гарантног
износа и на име разлике до висине излицитиране цене закупа. У том случају
Општинско веће ће посебним актом ставити ван снаге решење о давању у закуп
јавне површине.
Уговор садржи нарочито: име
и презиме, јединствени матични број
грађана, место и адресу становања, назив
и седиште радње или правног лица коме
се јавна површина даје у закуп, јавну површину (локацију) и период на који се
даје у закуп, врсту објекта и делатности
за који се јавна површина даје у закуп,
износ закупнине, права и обавезе у случају неизвршења уговорених обавеза,
начин решавања спорова, као и поступак
и услове измене уговора.
Уговором се одређују и обавезе
закупца јавне површине да: објекат или
уређај постави на јавну површину у року
од 60 (шездесет) дана од дана закључења
уговора, јавну површину користи за намену за коју му је дато у закуп, за закуп
јавне површине плаћа локалну комуналну таксу у складу са Одлуком о локалним комуналним таксама и да, када
се за то створе услови у складу са овом
Одлуком, о свом трошку уклони објекат
или уређај и јавну површину доведе у првобитно чисто и уредно стање, односно
плати трошкове принудног уклањања и
чувања.
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ЈП „Стандард“ ће уговор о закупу
јавне површине, раскинути и пре истека
периода на који је закључен, ако закупац:
1. право закупа јавне површине пренесе на друга лица,
2. не плати комуналну таксу за најмање три месеца узастопно или
четири месеца у току године,
3. постави и користи објекат или
уређај супротно условима наведеним у уговору односно решењу.
Јавно надметање
Члан 15.
Пријава за учешће на Конкурсу (у
даљем тексту: пријава) се доставља Комисији.
Ако пријава не садржи потпуну и
уредну документацију из члана 10. ове
одлуке, Комисија обавештава подносица
пријаве да је допуни или измени до одржавања јавног надметања.
Ако подносилац пријаве из става
2. овог члана не отклони недостатке у
складу са обавештењем Комисије, не
може стећи статус учесника у јавном
надметању.
Подаци о пријављеним учесницима су пословна тајна до одржавања
јавног надметања.
Члан 16.
Услови за спровођење поступка
јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице стекло статус учесника
на јавном надметању и ако то лице или
његов овлашћени заступник присуствују
јавном надметању.
У случају да се не испуне услови
из става 1. овог члана, поступак се понавља у року од 30 (тридесет) дана.
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Поступак јавног надметања је
јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.
Члан 17.
Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија проверава
идентитет подносилаца уредних пријава
или њихових овлашћених заступника,
утврђује ко је све од подносилаца стекао
статус учесника и утврђује листу учесника јавног надметања.
Председник Комисије објављује
почетак јавног надметања и наводи локацију која је предмет јавног надметања и
почетни износ закупнине.
Председник Комисије пита да ли
има заинтересованих учесника за локацију која је предмет јавног надметања и
ко нуди почетни износ закупнине.
Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди
већи износ од понуђеног. Поступак се
понавља све док има учесника јавног
надметања који нуди већи износ од последње понуде.
Када на трећи позив председника
Комисије нико од присутних учесника
не понуди већи износ закупнине од последње понуде, Комисија констатује најповољнију понуду у записник и председник Комисије објављује да је јавно надметање за ту локацију завршено.
Председник Комисије објављује
да је јавно надметање за предметну локацију завршено и кад после његовог
трећег позива нико од присутних учесника не понуди ни почетни износ закупнине.
Након објављивања завршетка
јавног надметања у складу са ставом 5. и
6. овог члана не могу се подносити накнадне понуде.
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Члан 18.
Уколико у поступку јавног надметања за предметну локацију учествује
један учесник, односно његов овлашћени
заступник, јавно надметање се завршава
када учесник, односно овлашћени заступник прихвати почетни износ закупнине.
Почетни износ закупнине
утврђује као најповољнији износ.

се

Прикупљање понуда јавним огласом
Члан 19.
Понуда за учешће на Конкурсу се
доставља Комисији у затвореној коверти
са видном назнаком на коју се локацију
односи и са посебном назнаком „не отварати“.
Број места (локација) за које једно
лице (учесник Конкурса) подноси понуде
није ограничен, а исте се могу поднети
у једној коверти, с тим да се сви бројеви
места локација за које се подноси понуда
видљиво назначе на коверти.
Понуђени износ закупнине мора
да буде у динарском износу који је исти
или већи од почетног износа закупнине
утврђеног одлуком о расписивању Конкурса.
Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.
Неблаговремена понуда је понуда
која је поднета по истеку рока за подношење понуда.
Неуредна је понуда:
1. која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на
коју се локацију односи,
2. која не садржи податке и уредна
документа из члана 10. ове одлуке,
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3. у којој понуђени износ закупнине није у складу са одредбама
из става 2. овог члана, тј. није изражен у динарском износу или је
нижи од почетног износа закупнине.
Члан 20.
Поступак јавног отварања понуда
по расписаном Конкурсу је јаван и истом
могу присуствовати сва заинтересована
лица.
Поступак јавног отварања понуда
почиње уношењем у записник места и
времена јавног отварања понуда, података о члановима Комисије, података о
локацијама за које су прикупљене понуде и података о учесницима поступка.
Неблаговремене понуде се посебно одвајају, не разматрају се, што се
записнички констатује.
Понуде се разврставају по локацијама.
Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије.
Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину
сваке понуде и Комисија констатује да
ли су понуде уредне.
Комисија записнички констатује
ако за поједине локације није поднета ни
једна понуда.
Поступак прикупљања понуда
јавним огласом сматра се успелим, ако
су приспеле најмање две благовремене и
уредне понуде за исту локацију,
У случају да се не испуне услови
из става 8. овог члана, поступак се понавља у року од 30 (тридесет) дана и сматра
се успелим, и ако је поднета само једна
понуда.
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Поступак јавног отварања понуда
завршава се након отварања и разматрања свих приспелих понуда.

VI НАДЗОР

V УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА И
УРЕЂАЈА

Надзор над применом одредаба
ове одлуке и других аката донетих на основу ове одлуке врши Одељење за привреду, а инспекцијски надзор врши комунална и грађевинска инспекција.

Члан 21.
Поступак извршења решења о уклањању објекта и уређаја и принудно извршење спроводи Одељење за привреду.
Смештај и чување принудно уклоњених објеката и уређаја обезбеђује
Општинска управа Општине Бачка Паланка.
Приликом преузимања објеката
и уређаја уклоњених са јавне површине,
власник је дужан да плати трошкове
принудног уклањања и чувања.
Члан 22.
Ако власник у року од 60 (шездесет) дана од дана принудног уклањања,
не преузме принудно уклоњени објекат
или уређај, као и робу затечену у или на
њима, објекат, уређај и роба ће се продати на јавној лицитацији, а средства
остварена од такве продаје користе се
за подмирење трошкова уклањања и чувања објекта или уређаја, за наплату ненаплаћене комуналне таксе и за уређење
заузете јавне површине.
Ако власник не преузме лако
кварљиву робу затечену у или на принудно уклоњеном објекту или уређају у
року од 3 (три) дана од дана принудног
уклањања, Општинска управа не сноси
даљу одговорност за ту робу.
Ценовник за утврђивање трошкова принудног уклањања и чувања објекта и уређаја доноси Општинско веће.

Члан 23.

Члан 24.
У вршењу инспекцијског надзора
комунални инспектор проверава:
-- да ли је објекат или уређај постављен на основу уговора односно
решења.
-- да ли се објекат или уређај користи у складу са решењем.
Члан 25.
У вршењу инспекцијског надзора
грађевински инспектор проверава да ли
је објекат или уређај постављен у складу
са актима из члана 5. став 2. тачке 1. и 2.
ове одлуке.
Члан 26.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен
да решењем нареди кориснику објекта
или уређаја уклањање истог о његовом
трошку и без права на накнаду :
-- ако утврди да је објекат или уређај
постављен без уговора односно
решења,
-- ако се објекат или уређај не користи у складу са решењем.
Члан 27.
У вршењу инспекцијског надзора
грађевински инспектор је овлашћен
да решењем нареди кориснику објекта
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или уређаја уклањање истог о његовом
трошку и без права на накнаду ако објекат или уређај није постављен у складу
са актима из члана 5. став 2. тачке 1. и 2.
ове одлуке.
Ако у вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор утврди да
објекат или уређај поседује одређене
недостатке, забраниће решењем коришћење објекта, односно уређаја или
његовог дела, док се не отклоне утврђени
недостаци, а ако корисник у остављеном
року не отклони утврђене недостатке,
наредиће решењем уклањање објекта
или уређаја о трошку корисника.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Ако корисник објекта или уређаја
заузима јавну површину без решења о
одобрењу (члан 7. став 2. ове одлуке),
односно без уговора (члан 14. став 1. ове
одлуке), или ако не поступа у складу са
решењем о давању у закуп јавне површине (члан 7. став 2. ове одлуке), казниће се
за прекршај и то:
-- правно лице новчаном казном од
200.000,00 динара,
-- новчаном казном од 10.000,00 динара одговорно лице,
-- новчаном казном од 100.000,00
динара предузетник,
-- новчаном казном од 10.000,00 динара физичко лице.
Члан 29.
Ако корисник постави објекат или
уређај на јавну површину у супротности
са уговором (члан 17. став 1. ове одлуке),
односно у супротности са актима (члан
5. став 2. тачке 1. и 2. ове одлуке), казниће се за прекршај и то:
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-- правно лице новчаном казном од
200.000,00 динара,
-- новчаном казном од 10.000,00 динара одговорно лице,
-- новчаном казном од 100.000,00
динара предузетник,
-- новчаном казном од 10.000,00 динара физичко лице.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Закупци јавних површина за постављање мањих монтажних објеката
или уређаја који су право закупа стекли
пре ступања на снагу ове одлуке, исте ће
користити до истека рока закупа.
Закупци јавних површина за постављање мањих монтажних објеката
или уређаја којима је истекао рок закупа
из уговора, исте ће користити до окончања поступка по конкурсу, уз обавезу
плаћања локалне комуналне таксе која је
утврђена Одлуком о локалним комуналним таксама.
Власници мањих монтажних објеката или уређаја који су исте поставили
без закљученог уговора односно решења
о одобрењу, дужни су исте да уклоне у
року од 15 (петнаест) дана од дана ступању на снагу ове одлуке, под претњом
принудног уклањања.
Ако постављене мање монтажне
објекте и уређаје није могуће ускладити
са одредбама ове одлуке и пратећим актима власници су дужни да их уклоне у
року од 15 (петнаест) дана од дана доношења Правилника и Елабората.
Уколико мање монтажне објекте
и уређаје нису у функцији, власници су
дужни да их уклоне у року од 15 (петна-
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ест) дана од дана доношења ове Одлуке
или по налогу комуналног инспектора.

ОДЛУКУ
о локалним комуналним таксама

Члан 31.

Члан 1.

Поступци покренути по захтеву
странке за издавање одобрења у којима
није донето првостепено решење, окончаће се по одредбама ове одлуке.

Овом oдлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење
права, предмета и услуга на територији
Oпштине Бачка Паланка и утврђује висина, олакшице, рокови и начин плаћања
локалне комуналне таксе (у даљем
тексту: таксе).

Члан 32.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о привременом постављању мањих монтажних
објеката и уређаја на јавним површинама
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 11/2011).

Обвезник таксе је корисник права,
предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање таксе.

Члан 33.

Члан 3.

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

Таксена обавеза из члана 1. ове oдлуке настаје даном почетка коришћења
права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе и
траје док траје коришћење права или услуге.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-240/2016
20. децембар 2016. године
Бачка Паланка
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 7, 11, 15. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана
37. тачка 13. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 10. седници, одржаној
дана 20. децембра 2016. године, донела је

Члан 2.

Члан 4.
Таксе се нe плаћају за коришћење
права, предмета и услуга од стране државних органа и организација, органа и
организација територијалне аутономије,
јединице локалне самоуправе и месне
заједнице.
Од обавезе плаћања таксе изузимају се јавна предузећа и установе чији
је оснивач СО Бачка Паланка, основне
и средње школе, културно-уметничка
друштва, установе друштвене и социјалне заштите деце, омладине и старих и хуманитарне организације (Црвени крст, Савез слепих, Савез глувих,
Савез дистрофичара и др.) и непрофитне
организације.
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Члан 5.
Таксени обвезник је дужан да пре
коришћења права, предмета или услуга
за чије је коришћење прописано плаћање
локалне комуналне таксе, прибави решење надлежног органа, осим за обвезнике из члана 7. тачке 1, 3, 5. и 6. ове одлуке.
Одобрење за коришћење права,
предмета и услуга које се односе на Тарифне бројеве 2, 4, 6. и 7. из Таксене тарифе издаје Општинска управа Општине
Бачка Паланка, путем Одељења за привреду (у даљем тексту: Одељење за привреду).
Члан 6.
Таксени обвезник је дужан да пре
коришћења права, предмета или услуга,
за чије је коришћење прописано плаћање
таксе, изврши пријаву постојања основа
за плаћање таксе Општинској управи
Општине Бачка Паланка - Одељењу за
утврђивање и наплату јавних прихода (у
даљем тексту: Одељење за утврђивање и
наплату јавних прихода), или другом надлежном органу.
Таксени обвезник је дужан да
пријави све промене у вези коришћења
права, предмета и услуга настале у току
године, а везане су са почетком и престанком обављања делатности, привременом одјавом, променом адресе, променом облика организовања и слично, у
року од 15 (петнаест) дана од наступања
промене.
Уколико таксени обвезник не изврши пријаву промене предвиђене ставом 2. овог члана, губи право на умањење
обавезе утврђене решењем.
Ако таксени обвезник не поднесе
пријаву за коришћење права, предмета
или услуга, таксена обавеза утврдиће се
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на основу података којима располаже надлежни орган или инспекцијска служба.
Члан 7.
Такса се уводи за:
1. истицање фирме на пословном
простору;
2. коришћење рекламних паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима
који припадају Општини Бачка
Паланка (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
3. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
4. коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига
и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности;
5. држање средстава за игру („забавне игре“);
6. коришћење слободних површина
за кампове, постављање шатора
или друге објекте привременог
коришћења;
7. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова;
8. коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и
обележеним местима.
Члан 8.
Локалне комуналне таксе су приход буџета Општине Бачка Паланка.
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Члан 9.
Ако је основ за плаћање таксе
настао до 30. јуна текуће године, плаћа се
цео износ годишње таксе, а ако је настао
након 30. јуна текуће године, плаћа се
50% износа годишње таксе, а која се односи на Тарифни број 4. тачка 7. и Тарифне бројеве 1. и 2. из Таксене тарифе.
Таксени обвезник је дужан да обавести и приложи доказ о насталој промени Орељењу за утврђивање и наплату
јавних прихода, у року од 15 (петнаест)
дана од дана наступања промене, а у
циљу остваривања права на умањење
плаћања таксе из става 1. овог члана.
Члан 10.
Таксени обвезник који је престао
са обављањем делатности и извршио
одјаву у Агенцији за привредне регистре
до 30. јуна текуће године, плаћа умањену
таксу за 75%, а којa се односи на Тарифни
број 4. тачка 7. и Тарифне бројеве 1. и 2.
из Таксене тарифе.
Таксени обвезник је дужан да обавести и приложи доказ о насталој промени Одељењу за утврђивање и наплату
јавних прихода, у року од 15 (петнаест)
дана од дана наступања промене, а у
циљу остваривања права на умањење
плаћања таксе из става 1. овог члана.
Члан 11.
Таксени обвезник који је покренуо поступак стечаја или ликвидације
ослобађа се плаћања комуналне таксе од
дана ступања у стечај или ликвидацију
и о томе је дужан да обавести Одељење
за утврђивање и наплату јавних прихода.
Члан 12.
Таксени обвезници - предузетници који су имали привремену одјаву
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радње у претходној години у трајању од
годину дана непрекидно, таксу за текућу
годину плаћају умањену за 90%, а која се
односи на Тарифни број 4. тачка 7. и Тарифне бројеве 1. и 2. из Таксене тарифе.
Таксени обвезник - предузетник
је дужан да обавести и приложи доказ
о насталој промени Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, у року
од 15 (петнаест) дана од дана наступања
промене, а у циљу остваривања права на
умањење плаћања таксе из става 1. овог
члана.
Члан 13.
У погледу начина утврђивања
комуналне таксе, поступка по правним
средствима, начина и рокова плаћања
таксе, камате, повраћаја таксе, застарелости наплате, принудне наплате, пореско-прекршајног поступка, казнених
одредаба и осталог што није регулисано
овом одлуком примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 14.
врше:

Наплату локалне комуналне таксе

-- Општинска управа Општине Бачка Паланка, путем Одељења за
утврђивање и наплату јавних прихода, у делу који се односи на Тарифни број 4. тачке 1, 2, 3, 7. и 8. и
Тарифне бројеве 1, 2. под Б и 5. из
Таксене тарифе,
-- Општинска управа Општине Бачка Паланка, путем Одељења за
привреду, у делу који се односи на
Тарифни број 4. тачке 4, 5, 6, 9. и
10. и Тарифне бројеве 2. под А, 6. и
7. из Таксене тарифе,
-- ПУ Нови Сад - Полицијска станица Бачка Паланка, у делу који
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се односи на Тарифни број 3. из
Таксене тарифе,
-- ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у делу који се односи на Тарифни број 8. из Таксене тарифе.
Члан 15.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска управа Општине
Бачка Паланка, путем надлежних
одељења.
Послове инспекцијског надзора
над применом ове одлуке врши Одељење
за привреду, путем комуналне инспекције.
Члан 16.
Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа утврђена за поједина права,
предмете и услуге.
Члан 17.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама („Службени
лист Општине Бачка Паланка», број
36/2014 и 6/2015).
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-43-9/2016
20. децембар 2016. године
Бачка Паланка
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански,с.р.
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TАКСЕНА ТАРИФА
Таксеном тарифом се утврђују
локалне комуналне таксе у различитој
висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката, по зонама у којима се
налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе.
Утврђују се следеће зоне на територији Општине Бачка Паланка и то:
Екстра зона: Обухвата следеће
улице: Краља Петра I (од Трга братства
јединства до Шафарикове), Блок „Партизан“, Академика Милана Курепе и Ђуре
Јакшића, рачунајући обе стране улицa.
Зона А: Обухвата део града Бачка
Паланка оивичен улицама Цара Лазара
(од Шумске до Шафарикове), Шафарикову (од Цара Лазара до Југословенске
армије), Југословенске армије (од Шафарикове до Трга братства и јединства) и
Трг братства и јединства (од Југословенске армије до Цара Лазара), рачунајући
обе стране улица.
Зона Б: Обухвата део града између зоне А и граница које чине следеће улице: Југ Богданова (од Трга ослобођења до Бранка Бајића), Бранка Бајића
(од Бранка Радичевића до Цара Лазара),
Бранка Радичевића (од Бранка Бајића до
Светозара Милетића), Светозара Милетића (од Бранка Радичевића до Иве Лоле
Рибара), Иве Лоле Рибара (од Светозара
Милетића до Браће Рибникар) и Трг ослобођења (од Браће Рибникар до Југ Богдана), рачунајући обе стране улица.
Зона В: Обухвата остале улице
у граду Бачка Паланка које нису обухваћене зоном А и зоном Б.
Зона Г: Обухвата подручје осталих насељених места Оштине Бачка Паланка.
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Тарифни број 1.
За истицање фирме на пословном
простору, плаћа се такса у годишњем износу и то:
1. Предузетници и правна лица која
су према Закону којима се уређује
рачуноводство разврстана у микро
правна лица, а имају годишњи
приход преко 50.000.000,00 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања
имовине и лица, производње и
трговине нафтом и дериватима
нафте, производње и трговине на
велико дуванским производима,
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде,
казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцарских
услуга и ноћних барова и дискотека) 10.000,00 динара.
2. Правна лица која су према Закону
којима се уређује рачуноводство
разврстана у мала правна лица,
а имају годишњи приход преко
50.000.000,00 динара (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања
имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима
нафте; производње и трговине на
велико дуванским производима;
поштанских; мобилних и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и прижања коцарских
услуга и ноћних барова и дискотека) 30.000,00 динара.
3. Правна лица која су према Закону
којима се уређује рачуноводство
разврстана у средња правна лица
(осим правних лица која обављају
делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње
и трговине нафтом и дериватима
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нафте, производње и трговине на
велико дуванским производима,
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде,
казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и прижања коцарских
услуга и ноћних барова и дискотека) 100.000,00 динара.
4. Правна лица која су према Закону
којима се уређује рачуноводство
разврстана у велика правна лица
(осим правних лица која обављају
делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производња
и трговине нафтом и дериватима
нафте, производње и трговине на
велико дуванским производима,
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде,
казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцарских
услуга и ноћних барова и дискотека) 150.000,00 динара.
5. Правна лица која су према Закону
којима се уређује рачуноводство
разврстана у велика, средња,
мала, микро правна лица и предузетници, а обављају делатност
банкарства, осигурања имовине
и лица, производње и трговине
нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико
дуванским производима, поштанских, мобилних и телефонских
услуга, електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго
сала и пружања коцкарсих услуга
250.000,00 динара.
6. Правна лица која су према Закону
којима се уређује рачуноводство
разврстана у велика, средња, мала,
микро правна лица и предузетници, а обављају делатност ноћних барова и дискотека 30.000,00
динара.
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Напомена:
1. Предузетници, микро и мала
правна лица који не обављају делатност банкарства, осигурања
имовине и лица, производње и
трговине нафтом и дериватима
нафте, производње и трговине на
велико дуванским производима,
поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде,
казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских
услуга, ноћних барова и дискотека, а имају годишњи приход до
50.000.000,00 динара, не плаћају
локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.
2. Таксу по овом тарифном броју
утврђује, наплаћује и контролише
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода по поднетој
пријави од стране таксеног обвезника. Рок за подношење пријаве
је 31. март године за коју се обавеза утврђује. Решење се издаје
на период од годину дана, а такса
се плаћа тромесечно, у року од 45
дана од почетка тромесечја. Разлику између локалне комуналне
таксе утврђене решењем Одељења
за утврђивање и наплату јавних
прихода и аконтационо уплаћене
таксе за тромесечја за која је обавеза доспела, обвезник је дужан да
уплати у року од 15 дана од дана
достављања првостепеног решења
о утврђивању обавезе.
3. Под фирмом, у смислу ове одлуке,
сматра се сваки истакнути назив или име које упућује на то да
правно или физичко лице обавља
делатност, независно од тога да ли
се назив налази са уличне стране,
у ходнику, у дворишту, на степеништу, на улазним вратима или
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на ма ком другом месту зграде
или монтажног објекта, рекламе
путем аудио и видео записа и др.,
где се налази пословни простор у
коме се обавља делатност (занимање).
4. Ако се на једном пословном
објекту налази више истакнутих
фирми истог обвезника, такса се
плаћа само за једну фирму. Приликом пријаве комуналне таксе
таксени обвезник је дужан да у
пријави наведе податке о пословном објекту (седиште фирме), као
и о свим издвојеним пословним
просторијама у којима обавља далатност на територији Општине
Бачка Паланка.
5. Таксени обвезници који на територији Општине Бачка Паланка
имају већи број пословних објеката, без обзира где се налази седиште фирме, комуналну таксу
утврђену овим Тарифним бројем
плаћају за један пословни објекат, а за сваки наредни пословни
објекат плаћају комуналну таксу
умањену за 90%.
6. Обвезник локалне комуналне
таксе за истицање фирме је
правно лице и предузетник које
делатност обавља без пословне
просторије. Неистицање фирме на
пословном простору није основ за
ослобађање обвезника од плаћања
локалне комуналне таксе.
7. Уколико таксени обвезник не
обавља делатност и није остварио промет преко рачуна својих
пословних банака у претходној
години и нема истакнуту фирму,
ослобађа се плаћања комуналне
таксе за текућу годину, а на основу тражене документације од
стране Одељења за утврђивање и
наплату јавних прихода.
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Тарифни број 2.
За коришћење рекламних паноа,
укључујући и истицање и исписивање
фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају Општини Бачка Паланка (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл.), плаћа се
такса и то:
А) За коришћење рекламних
паноа по сваком започетом м2 рекламне
површине, у дневном износу и то:
-- у екстра зони ............. 40,00 динара,
-- у зони А ....................... 30,00 динара,
-- у зони Б ........................ 20,00 динара,
-- у зони В ....................... 15,00 динара,
-- у зони Г ........................ 12,00 динара.
Б) За истицање и исписивање
фирме ван пословног простора у виду рекламних ознака и других ознака којима
се означава обављање одређене делатности на јавним површинама и објектима
(коловози, тротоари, бандере, зелене површине и сл.), плаћа се такса у годишњем
износу , по комаду и то:
-- у екстра и зони А 6.000,00 динара,
-- у зони Б .................. 5.000,00 динара,
-- у зони В ................. 4.000,00 динара,
-- у зони Г .................. 3.000,00 динара.
В) Локална комунална такса из
става 1. тачка Б. овог тарифног броја за
правна лица и предузетнике не може
бити већа од 20% одговарајућих износа
утврђених у тарифном броју 1. на годишњем нивоу.
Г) Предузетници, микро и мала
правна лица који не обављају делатност
банкарства, осигурања имовине и лица,
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине
на велико дуванским производима, поштанских, мобилних и телефонских
услуга, електропривреде, казина, коц-
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карница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарсих услуга, ноћних барова
и дискотека, а имају годишњи приход до
50.000.000,00 динара, не плаћају локалну
комуналну таксу за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора
на објектима и просторима који припадају Општини Бачка Паланка.
Напомена:
1. Одобрење за коришћење рекламних паноа укључујући и истицање
и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају Општини
Бачка Паланка на јавним површинама, издаје Одељење за привреду.
2. Таксу за коришћење рекламних паноа утврђује и наплаћује
Одељење за привреду, сразмерно
времену на које је издато одобрење за коришћење рекламног
паноа и дужно је да води евиденцију таксених обвезника о задужењу и наплати.
3. Приликом подношења захтева
за коришћење рекламних паноа,
најкраћи временски период за који
се тражи заузеће је 15 дана.
Уколико је тражени период закупа
минимално 30 дана, одобрава се попуст
у висини од 20%.
4. Уколико је тражени период закупа
од 6-12 месеци, одобрава се попуст
у висини од 50%.
5. Општина Бачка Паланка може
на основу јавног огласа прикупљањем писаних понуда вршити изнајмљивање рекламних
паноа (билборда) на период од годину дана.
6. По
одобрењу
Председника
Општине Бачка Паланка, у изузетним случајевима, као што су:
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промоција Општине Бачка Паланка, рекламирање и најава културних, спортских
и других манифестација, а које су од посебног значаја за Општину, рекламни панои се издају без накнаде, са ограниченим временом коришћења.
7. Таксу за истицање и исписивање фирме ван пословног простора у виду рекламних ознака и других ознака којима се означава обављање одређене делатности
на јавним површинама и објектима по овом тарифном броју (тачка Б) утврђује
и наплаћује Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода, која је дужна да
води евиденцију таксених обвезника о задужењу и наплати.
8. Решење се издаје на период од годину дана, а такса се плаћа квартално. Разлику
између локалне комуналне таксе утврђене решењем Одељења за утврђивање и
наплату јавних прихода и аконтационо уплаћене таксе за тромесечја за која је обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања
првостепеног решења о утврђивању обавезе.
Тарифни број 3.
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа се такса приликом регистрације возила у годишњем износу и то:
Ред. бр.

Врста возила

Такса динара

1.

2.

3.

1.

за теретна возила:
- за камионе до 2 t носивости

1.100,00

- за камионе од 2 t до 5 t носивости

1.550,00

- за камионе од 5 t до 12 t носивости

2.750,00

- за камионе преко 12 t носивости

4.400,00

2.

за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)

440,00

3.

за путничка возила:
- до 1.150 cm3

440,00

- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3

880,00

- преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3

1.300,00

- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3

1.750,00

- преко 2.000 cm до 3.000 cm

2.640,00

- преко 3.000 cm

4.400,00

3

4.

3

3

за мотоцикле:
- до 125 cm3

350,00

- преко 125 cm до 250 cm
3

440,00

3

- преко 250 cm до 500 cm
3

- преко 500 cm до 1.200 cm

1.100,00

- преко 1.200 cm

1.500,00

3

5.

770,00

3
3

3

за аутобусе и комби бусеве по
регистрованом седишту

45,00
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за прикључна возила: теретне
приколице, полуприколице и
специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета:
- 1 t носивости

420,00

- од 1 t до 5 t носивости

730,00

- од 5 t до 10 t носивости

1000,00

- од 10 t до 12 t носивости

1.360,00

- носивости преко 12 t

2.100,00

за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 kw

1.570,00

- чија је снага мотора oд 66 - 96 kw

2.100,00

- чија је снага мотора oд 96 - 132 kw

2.600,00

- чија је снага мотора oд 132 - 177 kw

3.100,00

- чија је снага мотора preko 177 kw

4.200,00

за радна возила, специјалнa адаптирана
возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјална
возила за превоз пчела

1.050,00

Напомена:
Наплату таксе из овог тарифног броја, врши ПУ Нови Сад - Полицијска станица
Бачка Паланка приликом регистрације возила.
Тарифни број 4.
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности, плаћа се такса по целом или започетом
квадратном метру заузетог простора према подручју на коме се јавна површина налази.
1. За киоске и друге монтажне објекте, плаћа се такса у месечном износу по заузетом
m² и то:
- у екстра зони

600,00 динара,

- у зони А 		

450,00 динара,

- у зони Б 		

350,00 динара,

- у зони В 		

250,00 динара,

- у зони Г 		

200,00 динара.

2. За коришћење летњих башти, од стране угоститељских објеката, посластичарница и др., плаћа се такса у месечном износу по заузетом m² и то:
- у екстра зони

260,00 динара,

- у зони А 		

200,00 динара,

- у зони Б 		

150,00 динара,

- у зони В и Г 		

100,00 динара,
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За коришћење летњих башта чије
су димензије шире од пословног објекта
односно локала, плаћа се редован износ
таксе из става 1. ове тачке, као и увећани
износ таксе од 50% за коришћење проширеног дела баште.
За коришћење затворених летњих
башта, плаћа се такса увећана за 50% од
наведеног износа из става 1. ове тачке.
3. За постављање уређаја за сладолед, расхладних витрина, полица
за воће, полица за излагање робе
различитих артикала, апарата за
кокице и друге печењарске производе и сл., плаћа се такса, у месечном износу по уређају и то:
- у екстра зони ...... 1.500,00 динара,
- у зони А ............... 1.200,00 динара,
- у зони Б ................... 600,00 динара,
- у зони В и Г ............ 300,00 динара.
4. За постављање пултова за продају
украсних предмета, излагање и
продају касета, ЦД-а и сл., плаћа
се такса по заузетом m², у дневном
износу и то :
- у екстра зони ......... 200,00 динара,
- у зони А .................. 100,00 динара,
- у зони Б ..................... 60,00 динара,
- у зони В и Г .............. 30,00 динара.
5. За коришћење јавне површине за
постављање забавних паркова,
циркуса, вашара, свадби и других
објекта за извођење забавних програма, плаћа се такса по заузетом
m² у дневном износу од 100,00 динара.
У случају постављања забавних паркова на период дужи од 30 дана
утврђује се такса у износу од 20.000,00
динара месечно, а највише до 100 m², по
посебном Решењу Одељења за привреду.
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6. За коришћење јавне површине за
вршење угоститељских услуга
ван пословних просторија у време
државних, верских и других празника и приликом одржавања других манифестација, плаћа се такса
по заузетом m² у дневном износу
од 			
150,00 динара.
7. За коришћење избетониране или
уређене површине намењене паркирању возила испред пословних
просторија, осим јавних паркиралишта, плаћа се такса по заузетом
m2 у годишњем износу од:
- у зони А

300,00 динара,

- у зони Б

200,00 динара,

- у зони В и Г

150,00 динара.

8. За коришћење градског грађевинског земљишта ради постављање
гаража и других привремених
објеката, плаћа се такса по m² заузете површине месечно и то:
- у екстра и зони А 30,00 динара,
- у зони Б

20,00 динара,

- у зони В

15,00 динара,

- у зони Г

12,00 динара.

9. За коришћење јавних површина
приликом промоција и других
маркетиншких активности, плаћа
се такса у дневном износу по m²
заузете површине и то:
- у екстра зони и зони А .. 		
			
600,00 динара,
- у зони Б

300,00 динара,

- у зони В и Г

150,00 динара.

10.За коришћење јавне површине за
излагање и продају робе на мало,
цвећа, као и сезонског воћа и поврћа, плаћа се такса у дневном износу по m² заузете површине и то:
- у екстра зони и зони А .. 		
			
120,00 динара,
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- у зони Б

80,00 динара,

- у зони В и Г

50,00 динара.

Напомена:
1. Одобрење за коришћење простора на јавним површинама издаје
Одељење за привреду.
2. Таксу по овом тарифном броју
утврђује и наплаћује Одељење
за утврђивање и наплату јавних
прихода, по издатом одобрењу
Одељења за привреду, сразмерно
времену коришћења простора на
јавним површинама. Ако се решење издаје на период од годину
дана такса се плаћа квартално или
месечно.
3. За заузеће површине у Бачкој Паланци у улици Доситејевој, од
улице Милетићеве до улице Гундулићеве, за време црквених празника плаћа се такса по m² заузете
површине у висини од 150,00 динара. Ову таксу наплаћује и приход је Српске православне црквене
Oпштине Бачка Паланка.
4. Таксеном обвезнику који не приложи доказ о измиреним обавезама по основу локалне комуналне
таксе за заузеће јавне површине
за предходни период коришћења,
неће се одобрити закуп јавне површине.
Тарифни број 5.
За држање средстава за игру („забавне игре“) плаћа се такса по једном
апарату месечно и то:
-- за флипере и пикадо 			
			
200,00 динара,
--

за билијар
			

			
300,00 динара,
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-- за игре на рачунарима, симулаторима, видео аутоматима и слично
... 			
200,00 динара.
Напомена:
1. Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно или физичко лице
које има регистровану радњу и који је држалац средстава за игру.
2. Таксени обвезник је дужан да
пријави држање апарата и средстава за
игру Одељењу за утврђивање и наплату
јавних прихода. Пријава садржи: име и
презиме држаоца, адресу места држања
апарата, врсту апарата и датум почетка
коришћења апарата.
3. Таксу по овом тарифном броју
утврђује и наплаћује Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода сразмерно времену коришћења. Решење се издаје на период од годину дана, а такса се
плаћа месечно.
4. Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода дужна је да води
евиденцију таксених обвезника са подацима о задужењу и наплати.
Тарифни број 6.
За коришћење јавних површина
за кампове, постављања шатора, кампприколица или других објеката, плаћа
се такса сразмерно времену коришћења
за сваки m2 заузете површине, у дневном
износу од 15,00 динара.
Напомена:
1. Одобрење за коришћење јавних
површина по овом тарифном броју
издаје Одељења за привреду.
2. Таксу по овом тарифном броју
наплаћује Одељење за привреду
и утврђује се сразмерно времену
на које је издато одобрење за коришћење површине која се заузима за кампове, постављање шатора и других објеката привременог карактера.
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3. Таксу по овом тарифном броју
не плаћају корисници јавних површина приликом организовања
хуманитарних и спортских манифестација.
Тарифни број 7.
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2. ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА :
-- за одређена паркиралишта за 1
дан, 			
8,00 динара.
3. ПОВЛАШЋЕНЕ
ПАРКИНГ
КАРТЕ ЗА СТАНАРЕ:
-- месечна паркинг карта 		
			
30,00 динара,

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова, плаћа се такса по
m² заузете јавне површине у дневном износу и то:
- у екстра и зони А ..13,00 динара,
- у зони Б ..................... 8,00 динара,
- у зони В и Г .............. 7,00 динара.

-- годишња паркинг карта		
			
300,00 динара.
4. ПРЕТПЛАТНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ОБЕ ЗОНЕ:
-- месечна паркинг карта за физичко
лице 		
150,00 динара,

Напомена:
1. Одобрење за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и опремом при извођењу грађевинских радова,
из овог тарифног броја издаје Одељење
за привреду.
2. Одељење за привреду врши
наплату и води евиденцију таксених обвезника у делу који се односи на заузеће
јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова
са подацима о задужењу и наплати.
3. Таксу по овом тарифном броју
плаћа обвезник пре заузећа јавне површине, сразмерно времену коришћења.

-- месечна паркинг карта за правно
лице 		
200,00 динара,

Тарифни број 8.
За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима ( посебним јавним паркиралиштима), плаћа се комунална такса од остварене наплате накнаде за паркирање у
висини од:

-- годишња паркинг карта за физичко лице
1.500,00 динара,

-- годишња паркинг карта за правно
лице 		
2.000,00 динара.
5. ПРЕТПЛАТНА ПАРКИНГ КАРТА ЗА ДРУГУ ЗОНУ:
-- месечна паркинг карта за физичко
лице 		
80,00 динара,
-- годишња паркинг карта за физичко лице
800,00 динара,
-- месечна паркинг карта за правно
лице 		
100,00 динара,
-- годишња паркинг карта за правно
лице 		
1.000,00 динара.
6. РЕЗЕРВАЦИЈА
ПАРКИНГ
МЕСТА ЗА ОБЕ ЗОНЕ:
-- годишња резервација .
`
			
9.000,00 динара.
7. ГОДИШЊА ПАРКИНГ КАРТА
ЗА ИНВАЛИДЕ:
-- годишња резервација
			
30,00 динара.
Напомена:

1. ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА У
ЗОНАМА НАПЛАТЕ:
-- прва зона

за 1 час, 3,00 динара,

-- друга зона

за 1 час, 2,00 динара.

Наплату таксе из овог тарифног
броја, врши и месечно обрачунава и
уплаћује ЈКП „Комуналпројект“ Бачка
Паланка, на прописани рачун буџета
Општине Бачка Паланка.
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Члан 4.

На основу члана 34. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/2006,
65/2008 - др. закон и 41/2009 и 112/2015),
члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен
текст) и Програма комасације земљишта
катастарске општине Нештин („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 11/2014), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 10. седници, одржаној
дана 20. децембра 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
о спровођењу комасације у К.О.
Нештин
Члан 1.
Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта и премера грађевинског земљишта у К.О.
Нештин.
Члан 2.
Предмет комасације (комасациона
маса) су сва земљишта у комасационом подручју (пољопривредна, шумска, грађевинска), као и уређаји на тим
земљиштима.
Комасациона маса се саставља на
основу фактичког стања које утврђује
Комисија за комасацију и о томе саставља записник.
Члан 3.
Предмет комасације је површина
од 3186 ха, од чега грађевински реон износи 200 ха.
Граница К.О. Нештин је утврђена
и неће се мењати.

Учесници комасације су власници
земљишта и носиоци права коришћења
на земљишту које је обухваћено комасационом масом и сва друга лица која на
тим земљиштима имају стварна права
или на закону заснован правни интерес.
Власници односно корисници
земљишта на подручју на којем се врши
комасација земљишта морају дозволити
приступ на своје земљиште стручњацима геодетских, водних, пољопривредних и других организација, ради обављања радова у вези уређења земљишта
у поступку комасације.
Члан 5.
Комасацију земљишта, на основу ове Одлуке, Програма и Начела
комасације и Закона о пољопривредном
земљишту, спроводи Комисија за комасацију коју посебним решењем образује
и њене чланове именује Скупштина
општине.
Комисија за комасацију К.О.
Нештин располаже са комасационом
масом, до тренутка увођења у посед
учесника комасације.
Члан 6.
Даном ступања на снагу Одлуке
о спровођењу комасације у К.О. Нештин
забрањује се изградња објеката и подизање вишегодишњих засада у комасационом поручју (ванграђевински реон).
Власник земљишта нема право
накнаде за улагање у објекат или вишегодишњи засад на земљишту из предходног става, уколико је та улагања извршио
после дана објављивања Одлуке о спровођењу комасације у К.О. Нештин.
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Члан 7.

Члан 11.

Средства за комасацију обезбеђују
се заједничким финансирањем Општине
Бачка Паланка и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, као и кроз учешће учесника
комасације, чија висина ће накнадно
бити одређена одлуком Општинског
већа Општине Бачка Паланка.

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

Средства за инвестиционе радове
ће се накнадно обезбедити након израде
Пројекта путне и каналске мреже у комасационом подручју.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-461-6/2016		
20. децембар 2016. године 		
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански

Члан 8.
Финансијско пословање Комисије
за комасацију К.О Нештин спроводиће
Општинска управа Општине Бачка Паланка - Одељење за финансије и буџет.
Наредбодавац за извршење трошкова комасације јесте председник, односно заменик председника Комисије, по
овлашћењу председника Општине.
Члан 9.
Након ступања на снагу Одлуке
о спровођењу комасације надлежни државни орган који води јавну евиденцију
о непокретностима извршиће забележбу
покретања поступка комасације.
Члан 10.
Ова Одлука се сматра достављена свим власницима и корисницима
земљишта у комасационом подручју и
другим лицима која на тим земљиштима
имају стварна права или на закону засновани правни интерес даном ступања на
снагу ове Одлуке.
Ова Одлука ће бити истакнута на
огласним таблама Општине Бачка Паланка и Месне заједнице Нештин.
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На основу члана 32. став 3. Закона
о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 65/2008 - др. закон и 41/2009
и 112/2015), члана 37. тачка 6. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст) и Програма
комасације
земљишта
катастарске
општине Нештин („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 11/2014),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 10. седници, одржаној дана 20. децембра 2016. године, доноси

НАЧЕЛА
комасације у К.О. Нештин
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Начелима одређује се локација земљишта у државној и задружној
својини, начин груписања земљишта на
којима постоји право својине, земљишта
која се остављају у фактичком стању,
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начин под којим се условима обезбеђују шумски-пољозаштитни појасеви,
начин груписања земљишта чланова
домаћинства, време привремене предаје
земљишта, зграда и других објеката и
редослед позивања учесника комасације
на расправе које спроводи Комисија за
комасацију.
Члан 2.
Предмет комасације и премера су
сва земљишта у катастарској општини
Нештин.
Расподелу земљишта из комасационе масе учесника комасације у К.О.
Нештин врши Комисија за комасацију
(у даљем тексту: Комисија) на основу
Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009
и 112/2015) и на основу ових начела.
Члан 3.
У поступку комасације за К.О.
Нештин сви учесници комасације су
равноправни, без обзира на величину
земљишног поседа којег су унели у комасациону масу и без обзира да ли се
ради о носиоцима права својине или
права коришћења на земљишту у државној, друштвеној или задружној својини.
Члан 4.
Све радње у поступку комасације
врше се јавно, уз учешће учесника комасације.
Учесници комасације у току целог
поступка комасације имају право увида
у елаборате и осталу документацију.
У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и друга правна средства, у складу
са законом.
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Члан 5.
Учесник комасације добија из комасационе масе одговарајуће земљиште
приближно исте укупне вредности, а по
могућности исте катастарске културе и
удаљености од сопственог економског
дворишта и утицаја вода на искоришћавање земљишта, као и положаја који
пружа приближно исте могућности у
погледу начина обраде.
Просечна удаљеност се цени
на основу укупне удаљености свих
земљишта које је учесник комасације
унео и земљишта које је добио из комасационе масе.
При расподели земљишта из комасационе масе сваки учесник комасације мора да добије што боље заокружено земљиште, правилнијег облика и
на мањем броју места него што је унео
у комасациону масу, уколико је унео
земљиште на два или више места.
Члан 6.
Расподела комасационе масе врши
се на основу утврђене и прихваћене процене земљишта. Учесницима комасације даће се приближно иста вредност
земљишта које су унели у комасациону
масу и то изражену у процедбеним јединицама.
Ако учесник комасације добије
из комасационе масе земљиште веће
вредности него што је оно које је унео
у комасациону масу уплатиће у комасациону масу разлику између вредности
тих земљишта у новцу, а ако добије
земљиште мање вредности разлика мање
вредности исплатиће се такође у новцу.
Члан 7.
Приликом расподеле комасационе
масе настојаће се, уколико је то могуће, да се ранијем сопственику или ко-
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риснику поново додели салаш, економски објекти, дугогодишњи засади (шуме,
воћнаци и виногради) уколико су они
подигнути или саграђени пре почетка
комасације.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. ЛОКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ И ЗАДРУЖНОЈ
СВОЈИНИ
Члан 8.
Земљиште предвиђено за наделу у
државној и задружној својини налази се
у подручју Националног парка Фрушка
гора, према К.О. Визић и К.О. Ђипша.
2. НАЧИН ГРУПИСАЊА
ЗЕМЉИШТА НА КОМЕ
ПОСТОЈИ ПРАВО СВОЈИНЕ
Члан 9.
Приликом расподеле земљишта
из комасационе масе извршиће се груписање земљишта тако да сваки учесник
комасације добије што боље заокружено
земљиште у једном потесу.
Носиоцу права својине даје се
земљиште из комасационе масе правилнијег облика него што је унето у комасациону масу и на мање места уколико је
у комасациону масу унето земљишта на
два или више места, ако се Комисија и
учесници комасације другачије не споразумеју.
Члан 10.
Учеснику комасације не може се
дати земљиште на више места него што
је имао земљишта које је унео у комасациону масу.
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Члан 11.
Носиоцу права својине на
земљишту на коме је саграђен салаш додељује се пољопривредно земљиште у
приближно истој површини коју је имао
око салаша с тим да се положај земљишта
у односу на салаш може мењати, под
условима да је обезбеђен одговарајући
заједнички или појединачни приступ са
путне мреже односно прелаз преко канала.
Члан 12.
Носилац права својине може у
поступку комасације предложити да
приликом расподеле комасационе масе
добије земљиште поред својих сродника
или других лица са којима заједнички
обрађује земљиште, што је Комисија
дужна размотрити.
3. ЛОКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА
ЧЛАНОВА ИСТОГ
ДОМАЋИНСТВА
Члан 13.
Учесници комасације који сачињавају исто домаћинство могу од Комисије
тражити да им се додели земљиште једно
поред другог у циљу лакшег и економичнијег обрађивања земљишта.
Захтев из става 1. овог члана Комисија је дужна узети у обзир и настојати да се таквим захтевима удовољи,
где је то могуће, у складу са Законом о
пољопривредном земљишту.
4. ЗЕМЉИШТЕ КОЈЕ ОСТАЈЕ У
ФАКТИЧКОМ СТАЊУ
Члан 14.
Земљишта у изграђеном и неизграђеном делу грађевинског подручја остају у фактичком стању.
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Учесник комасације и комисија
ради стварања већих и правилнијих парцела које би омогућило економичнију
пољопривредну производњу, могу сагласно извршити замену земљишта у неизграђеном делу грађевинског подручја
(гувна) за земљиште у ванграђевинском
реону.
Вредност земљишта у неизграђеном делу грађевинског подручја, у случају споразума о замени у смислу става
2. овог члана, утврђује се као прва класа
земљишта у ванграђевиском подручју, у
случају утврђивања општег интереса.
5. НАЧИН
ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ШУМСКИХ
ЗАШТИТНИХ
ПОЈАСЕВА
Члан 15.
У циљу заштите животне средине,
заштите земљишта од утицаја ветрова,
вода и стварања повољније микроклиме
обезбеђује се шумски пољозаштитни
појас.
Шумски пољозаштитни појасеви
лоцираће се и уз постојећу и пројектовану каналску мрежу и на неплодном
земљишту ванграђевинског реона.
6. ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ
ПРЕДАЕ ЗЕМЉИШТА
Члан 16.
Привремено увођење у посед
учесника комасације у К.О. Нештин обавиће се од септембра 2019. године.
Члан 17.
Сви учесници комасације дужни
су да приликом примопредаје земљишта
очисте земљиште које се предаје у комасациону масу. Учесник комасације
дужан је да очисти земљиште од пањева,
шибља и слично до јуна 2019. године, а
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од сламе, сена и кукурузовине до 01. новембра 2019. године.
Ако учесник комасације не поступи у складу са одредбама из претходног става Комисија ће дати налог да се
потребни радови изврше на терет тог
учесника комасације.
7. РЕДОСЛЕД ПОЗИВАЊА
Члан 18.
Редослед позивања учесника комасације на расправу приликом расподеле комасационе масе почиње од табли
које се налазе на границама атара према
катастарској општини Визић и врши се
редом по таблама до насеља Нештин,
тако да се учесници комасације позивају
по следећем редоследу:
-- учесници који станују у другим
местима ван Нештина,
-- учесници који су пре комасације
имали земљиште на једном месту,
-- старачка домаћинства,
-- остали учесници по редном броју
пописа,
-- носиоци права коришћења у државној и задружној својини.
8. ПУТНА И КАНАЛСКА
МРЕЖА
Члан 19.
Путна и каналска мрежа формираће се и пренети на терен на основу
извођачког пројекта за К.О. Нештин,
коју усваја Комисија по прибављеном
мишљењу Општинског већа Општине
Бачка Паланка.
Члан 20.
Ако се у поступку комасације,
услед изградње нове мреже путева и ка-
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нала и осталих јавних објеката, које треба
изградити на комасационом подручју, да
би се омогућило боље искоришћавање
земљишта, као и изградња објеката од
инвестиционог значаја, смањи укупна
површина земљишта, односно вредност
комасационе масе коју треба доделити
учесницима комасације, сваком учеснику комасације доделиће се сразмерно
мања површина, односно вредност
земљишта од површине, односно вредности земљишта унетог у комасациону
масу.
Ако се услед смањења мреже путева и канала и осталих јавних објеката,
повећа укупна површина земљишта у
комасационој маси, вишак земљишта
постаје јавна својина Општине Бачка Паланка.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Ова начела ступају на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-461-7/2016		
20. децембар 2016. године 		
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

413
На основу записника о раду бирачког одбора на изборима за чланове
Савета Месне заједнице Деспотово који
су одржани дана 18.12.2016. године, Из-

Број 40/2016 - страна 4125

борна комисија подноси извештај о спроведеним изборима.

Извештај
о спроведеним изборима за чланове
Савета М.З. Деспотово
Укупан број пријављених кандидата за чланове Савета Месне заједнице
Деспотово је 16.
Према изводу из бирачког списка
уписано је 1475 бирача, од тога има:
-- има 708 бирача који су гласали
-- има 666 важећих листића
-- има 42 неважећих листића.
Списак кандидата који су појединачно добили следећи број гласова су:
1. Златко Оливер

427 гласова

2. Горан Ћулибрк

406 гласова

3. Стеван Барјактар

388 гласова

4. Милан Гајић		

379 гласова

5. Јелица Врсајков

367 гласова

6. Милка Николић

351 гласова

7. Јасмина Добрић

345 гласова

8. Ђока Милић		

345 гласова

9. Радослав Милутиновић		
				
340 гласова
10. Радослав Станковић 325 гласова
11. Милош Регељац

314 гласова

12. Евица Убавин

305 гласова

13. Марија Керавчин

234 гласова

14. Лазар Милић		

231 гласова

15. Пантелија Писарев 168 гласова
16. Миливој Писарев

132 гласова

На основу утврђених резултата
гласања 11 кандидата са највећим бројем
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гласова су нови чл. Савета месне заједнице Деспотово а то су:
1. Златко Оливер

427 гласова

2. Горан Ћулибрк

406 гласова

3. Стеван Барјактар

388 гласова

4. Милан Гајић		

379 гласова

5. Јелица Врсајков

367 гласова

6. Милка Николић

351 гласова

7. Јасмина Добрић

345 гласова

8. Ђока Милић 		

345 гласова

9. Радослав Милутиновић		
				
340 гласова
10. Радослав Станковић 325 гласова
11. Милош Регељац

314 гласова

MЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ’’ДЕСПОТОВО’’
ДЕСПОТОВО
26.12.2016.године
Бр: 54-5/2016
Председник
Изборне комисије
Зорица Вученов, с.р.

414
На основу члана 32. Статута
Месне заједнице Пивнице и Записника
о раду бирачког одбора на спровођењу
гласања и утврђивању резултата гласања
за избор чланова Савета Месне заједнице
Пивнице, на изборима одржаним дана
18.12.2016. године, Комисија за спровођење избора изабрана на седници
Савета Месне заједнице Пивнице дана
03.11.2016. године у саставу:
Јарослав
комисије,

Зајац

–

председник

Власта Шустер-Червени заменик
председника,
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Светлана Шимонова – члан,
Мирослав Блажек- заменик члана,
Милина Белањи – члан,
Горан Забунов – заменик члана.

ИЗВЕШТАЈ
о спроведеним изборима за чланове
Савета Месне заједнице Пивнице
1. Према Изводу из бирачког списка
има 2777 бирача
2. Да по списку има 684 бирача који
су гласали
3. Да има 26 неважећих гласачких
листића
4. Да има 658 важећих гласачких
листића
5. Да је било укупно 12 (дванаест)
кандидата пријављених за чланове Савета Месне заједнице Пивнице, који су појединачно добили
следећи број гласова:
Бађура Драхослав,
Војвођанска 12а
Црњански Живан,
П.Драпшина 105
Чобрда Влатко, П.Драпшина 151
Дургала Стеван, М.Тита 111
Ђорђевић Манојло – молер,
Партизанска 135
Кмећко Јован, Хвиездославова 8

424
218
436
434
330
411

Милец Далибор, Масарикова 54

451

Милић Гордана, Милетићева 112

316

Петровић Далибор, Војвођанска 17

361

Петровић Станко, П.Драпшина 167

308

Рауза Јанко, Радничка 72

416

Зиман Јулијана, Рибарска 46

319
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Према Статуту Месне заједнице
Пивнице на основу утврђених резултата
гласања 11 (једанаест) кандидата са
највећим бројем гласова су нови чланови
Савета Месне заједнице Пивнице:
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
1. Милец Далибор,
Масарикова 54
2. Чобрда Влатко,
П.Драпшина 151
3. Дургала Стеван,
М.Тита 111
4. Бађура Драхослав,
Војвођанска 12а
5. Рауза Јанко, Радничка 72
6. Кмећко Јован,
Хвиездославова 8
7. Петровић Далибор,
Војвођанска 17
8. Ђорђевић Манојло –
молер, Партизанска 135
9. Зиман Јулијана, Рибарска
46
10. Милић Гордана,
Милетићева 112
11. Петровић Станко,
П.Драпшина 167

УКУПНО
ГЛАСОВА
451
436
434
424
416
411
361
330
319
316
308

Месна заједница
ПИВНИЦЕ
Број: 79/2016
23.12.2016. године
Председник
Комисије за спровођење избора
за чланове Савета
Месне заједнице,
Јарослав Зајац, с.р.

Број 40/2016 - страна 4127

4128 страна - Број 40/2016

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

23. децембар 2016. године

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Страна

409 ОДЛУКА о привременом постављању
мањих монтажних објеката и уређаја на
јавним површинама .............................. 4097
410 ОДЛУКА о локалним комуналним
таксама .................................................... 4108
411 ОДЛУКА о спровођењу комасације у
К.О. Нештин ........................................... 4120
412 НАЧЕЛА комасације у К.О.
Нештин .................................................. 4121
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

413 ИЗВЕШТАЈ о спроведеним изборима за
чланове Савета М.З. Деспотово ........... 4125
414 ИЗВЕШТАЈо спроведеним изборима за
чланове Савета Месне заједнице
Пивнице .................................................. 4126

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

