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На основу члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка број 
24/2013- пречишћен текст), члана 41. 
Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености ("Службени гла-
сник Републике Србије број 36/2009,  
88/2010 и 38/2015 ) и закључка Савета за 
запошљавање Општине Бачка Палан-
ка, Скупштина општине Бачка Паланка 
на својој 37. седници, одржаној дана 29. 
фебруара 2016. године, донела је 

А К Ц И О Н И  П Л А Н 
 запошљавања Општине Бачка 

Паланка за 2016. годину

I  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Акционим планом запошљавања 
Општине Бачка Паланка за 2016.год /у 
даљем тексту Акциони план/ утврђују 
се приоритети и мере за унапређење за-
послености и смањење незапослених на 
територији Општине Бачка Паланка.

Правни основ за доношење Ак-
ционог плана је одредба 41. став 1. Зако-
на о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености, којом је утврђено да на-
длежни орган локалне самоуправе може 
по прибављеном мишљењу Локалног са-
вета за запошљавање усвојити Локални 
акциони план запошљавања.

Чланом 60. истог Закона утврђена 
је могућност да локална самоуправа која 
у оквиру свог локалног акционог плана 
запошљавања обезбеђује више од поло-
вине средстава потребних за финанси-
рање одређеног програма, или за мере 
активне политике запошљавања може 
поднети захтев надлежном Министар-
ству, за учешће у финансирању пред-
виђених програма и мере. 

Услов за одобрење суфинанси-
рања програма или мера активне поли-
тике запошљавања је да локална само-
управа формира Локални савет за запо-
пшљавања, донесе Локални ациони план 
запошљавања, којим је обезбеђено више 
од половине потребних средстава за фи-
нансирање одређеног програма и мере 
са приоритетима и циљевима локалног 
економског развоја и локалног тржишта 
рада.

Акциони план садржи све елемен-
те предвиђене чланом 39. Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај незапос-
лености: 

 - макроекономски оквир за ства-
рање и примену политике за-
пошљавања,

 - стање и токове на тржишту ра-
да за наредну годину,

 - циљеве и приоритете полити-
ке запошљавања,

 - програме и мере активне поли-
тике запошљавања са одговор-
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ностима за њихово провођење 
и потребним средствима,

 - финансијски оквир за полити-
ку запошљавања и изворе фи-
нансирања,

 - носиоце послова реализације 
акционог плана,

 - категорије теже запошљивих 
лица који имају приоритет у 
укључивању у  мере активне 
политике запошљавања,

 - индикаторе успешности реа-
лизације програма и мера,

 - друге елементе.

Акционим планом се утврђују 
проиоритети активне политике запо-
шљавања за 2016. годину:

 - Установљавање мера за 
смањање незапослености,

 - Подстицање запошљавања 
теже запошљивих група неза-
послених лица млађих од 30 
година и старијих од 50 година 
и технолошки вишкови,

 - Незапослена лица, корисници 
помоћи Центра за социјални 
рад,

 - Унапређење социјалног дија-
лога на територији Општине 
Бачка Паланка.

Успешно остваривање Акционог 
плана и предвиђених приоритета и мера, 
подразумева активно учешће и сарадњу 
свих институција и социјалних партне-
ра. У изради Акционог плана учествова-
ли су:

 - Општина Бачка Паланка – 
Одељење за привреду

 - Национална служба за запо-
шљавање - Служба Бачка Па-
ланка

 - Савез самосталних синдиката 
Општине  Бачка Паланка

 - Опште удружење предузетни-
ка Бачка Паланка

 - Канцеларија за младе Општи-
не Бачка Паланка

 - Центар за социјални рад

 - Удружење Рома „Чараин“

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О 
ОПШТИНИ

Општина Бачка Паланка захвата 
пространу површину југозападне Бачке. 
Површина општине износи 579 км2 што 
је за око 100 км2 више од просечне ве-
личине војвођанских општина. Дунав 
чини према југу границу општине, она 
је и природна граница али не у потпу-
ности јер се југоисточни делови општин-
ске територије налазе у Срему, са друге 
стране реке. Јужно од Дунава је подручје 
општине Вуковар, западно је општина 
Бач, северозападно Оџаци, северно и се-
вероисточно је подручје општине Врбас, 
а са истока је општина Бачки Петровац. 
Сремски део бачкопаланачке општине 
омеђен је са запада општином Вуковар, 
са југозапада подручјем општине Шид, 
са југа је општина Сремска Митровица, а 
са истока општина Беочин. Према томе, 
општина Бачка Паланка се граничи са 
осам општина од којих су четири у Ба-
чкој а исто толико у Срему.

Општина Бачка Паланка обухва-
та 14 насеља ( Бачка Паланка, Челаре-
во, Обровац, Товаришево, Карађорђево, 
Младеново, Нова Гајдобра, Гајдобра, 
Силбаш, Деспотово. Пивнице , Параге, 
Нештин и Визић )

Бачка Паланка је административно, 
привредно и културно средиште општи-
не. Заузима површину од 130,4 км2 што је 
22,5% од укупне површине општине, у ду-
жини од 3-5 км а у ширини од 2-3 км.
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Веома повољан географски положај Бачке Паланке, налази се на левој обали Ду-
нава, који представља европску речну артерију. Изузетно добре копнене везе, од Новог 
Сада је удаљена 41 км, од Београда 122 км, Сомбора 74 км, Суботице 107 км итд.

Према попису из 2011. и подацима Завода за статистику Републике Србије нацио-
нална структура је следећа:

УКУПНО у општини Бачка Паланка има 55528 становника, од тога:

Срба 43843, Словака 5047, Мађара 1356, Рома 1064, Хрвата 819, Југословена 160, 
Црногораца 133, Немаца 105, Албанаца 72, Муслимана 69, Русина 53, Македонаца 51, 
Словенаца 39, Украинаца 27, Руса 25, Буњеваца 22, Бошњака 11, Румуна 6, Бугара 5 и 
осталих 2621.

ПРИРАШТАЈ

Живорођени Умрли Природни прираштај
Број На 1000 ст. Број На 1000 ст. Број На 1000 ст.

Р.Србија 67257 9,3 102400 14,2 -35143 -4,9
Бачка 

Паланка 460 8,3 819 14,9 -359 -6,5

Изражена миграција младих ка већим центрима.

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Област васпитања и образовања обухвата предшколско, основношколско и 
средњошколско васпитање и образовање. На подручју општине свако насеље има ос-
новну школу. Сам град Бачка Паланка има једну предшколску установу („Младост“) са 
пет објеката, четири основне школе ( „Вук Караџић“, „Свети Сава“, „Десанка Максимо-
вић“ и специјална школа „Херој Пинки“), основну музичку школу („Стеван Христић“), 
три средње школе (Техничка школа „9. Мај“, Средња стручна школа „Др. Радивој Ува-
лић“ и Гимназија „20. Октобар“). У Бачкој Паланци егзистира Културни центар, књижев-
ни клуб „Дис“, ЦТКУ „Коста Абрашевић“, црквени хор „Свети Јован Крститељ“, Народ-
на библиотека „Вељко Петровић“, друштво за очување баштине „Панонија“.

ПО ЕКОНОМСКОЈ АКТИВНОСТИ
АКТИВНО СТАНОВНИШТВО НЕАКТИВНО СТАНОВНИШТВО
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Статистички подаци су узети из последњег пописа становништва
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III   ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА

Опис локалне економске ситуације изложиће се кроз анализу кључних области 
привреде наше Општине, а које су образложене у СТРАТЕГИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ОД 2014. ДО 2020. ГОДИНЕ.

ПРИВРЕДА

У Општини Бачка Паланка је укупно регистровано 2.036 привредних субјеката, 
од чега је предузетничких фирми 1.353 а предузећа 683.

Број привредних друштава 2012 2013 2014 2015
1 Активних 651 650 645 683
2 Новооснованих 28 39
3 Брисаних-угашених 38 13

Број предузетника 2012 2013 2014 2015
1 Активних 1424 1450 1441 1.353
2 Новооснованих 149 182
3 Брисаних-угашених 176 197

Бачка Паланка поред евидентних тешкоћа, данас је позната по производњи под-
них облога („Tarkett“, „Sintelon“, „Enia“), производња сокова („Nectar“), вештачког ђубри-
ва („Fertil“), пиварска индустрија („Carlsberg“), производња џамбо врећа („Div trade“), 
чајева („Fructus“), пољопривредне машине и алатке („Мајевица“), производња производа 
од лима („Sebastijan“), производња чарапа („Real Knitting“), производња електроинстала-
ционог материјала и опреме („Aling Conel“, „Nopal lux“), АТП „Дунавпревоз“, рециклажа 
пет амбалаже („Green tech“), и многа друга мала и средња предузећа.

Као активна подршка предузетништву основан је Фонд за развој предузетништва 
који из године у годину бележи добре резултате. У току 2014. Године одобрена су 24 
кредита у износима од 300.000,00 динара по каматној стопи 5% са роком отплате годину 
дана. Укупан износ средстава опредељен у ове сврхе био је 6.230.000,00 динара. У 2015. 
години одобрена су 46 кредита у укупном износу од 10.970,000 динара. 

ПОЉОПРИВРЕДА

У општини Бачка Паланка постоји Фонд за развој пољопривреде.

Овај Фонд је у току 2015. године кроз 125 одобрених кредита пласирао укупно 
32.400.000,00  динара, затим кроз субвенције за осигурање пољопривредне производње 
3.692.450,00 динара, као и за субвенције дела  каматне стопе 9%  по одобреним кредитима 
НЛБ  банке и 20% субвенционисање премије осигурања регистрованим пољопривред-
ним  газдинствима. Планирана буџетска средства за 2016. годину су 9.545.000,00 динара.

Тренутно је регистровано 5456 пољопривредних газдинстава.
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ТУРИЗАМ

Стратегија промоције туристичке организације допринела је бољој слици Бачке 
Паланке као атрактивне туристичке дестинације са великим туристичким потенцијали-
ма и могућности прихвата домаћих и страних гостију. Реализација програмских актив-
ности у 2015. години огледала се у следећем:

 - Промоција туризма јединица локалне самоуправе

 - Сарадња између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и 
посредно делују на унапређењу и промоцији туризма

 - Обезбеђење информативно промотивног матријала којим се промовишу ту-
ристичке вредности јединице локалне самоуправе

 - Информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине као и 
друге активности значајне за туризам

 - Организовање и учешће у организацији туристичких, научних, спортских, 
културних и других скупова и манифестација

 - Рад туристичко информативног центра

 - Изградња туристичке инфраструктуре и уређење простора

ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

На основу података одељења за привреду Општине Бачка Паланка предвиђене су 
следеће радне зоне: 

ПОДАЦИ О РАДНИМ ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

1. Просторним планом општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 20/2012), ван грађевинског реона насељених места општине Бачка Палан-
ка идентификовано је 17 постојећих и 16 планираних радних зона. За планиране радне 
зоне је неопходно израдити планове детаљне регулације (донета је одлука о изради ПДР-
а за једну планирану зону ван грађевинског реона). Постојеће и планиране радне зоне, 
одређене просторним планом општине, имају следеће површине:

1.1.ПОСТОЈЕЋЕ радне зоне ван насељених места општине Бачка Паланка су:

1.1.1. К.О.Младеново, локалитет 1 – површина 15,83 ha,

1.1.2. К.О.Младеново, локалитет 2 – површина 2,96 ha,

1.1.3. К.О.Младеново, локалитет 3 – површина 0,09 ha,

1.1.4. К.О.Товаришево, локалитет 4 – површина 7,80 ha,

1.1.5. К.О.Товаришево, локалитет 5 – површина 35,30 ha,

1.1.6. К.О.Параге, локалитет 6 – површина 2,97 ha,

1.1.7. К.О.Деспотово, локалитет 7 – површина 3,50 ha,

1.1.8. К.О.Деспотово, локалитет 8 – површина 19,01 ha,
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1.1.9. К.О.Силбаш, локалитет 9 – површина 14,02 ha,

1.1.10. К.О.Гајдобра, локалитет 10 – површина непозната (недефинисана планом),2

1.1.11. К.О.Гајдобра, локалитет 11 – површина 2,67 ha,

1.1.12. К.О.Гајдобра, локалитет 12 – површина 5,76 ha,

1.1.13. К.О.Бачка Паланка, локалитет 13 – површина 11,69 ha,

1.1.14. К.О.Бачка Паланка, локалитет 14 – површина 23,62 ha,

1.1.15. К.О.Бачка Паланка, локалитет 15 – површина 15,20 ha,

1.1.16. К.О.Бачка Паланка, локалитет 16 – површина 12,12 ha,

1.1.17. К.О.Нова Гајдобра, локалитет 17 – површина 9,04 ha.

1.2.ПЛАНИРАНЕ радне зоне ван насељених места општине Бачка Паланка су:

1.2.1. К.О.Бачка Паланка, локалитет 1 – површина 65,14 ha,

1.2.2. К.О.Бачка Паланка, локалитет 2 – површина 90,20 ha,

1.2.3. К.О.Бачка Паланка, локалитет 3 – површина 6,14 ha,

1.2.4. К.О.Челарево, локалитет 4 – површина 7,70 ha,

1.2.5. К.О.Младеново, локалитет 5 – површина 22,22 ha,

1.2.6. К.О.Младеново, локалитет 6 – површина 3,24 ha,

1.2.7. К.О.Младеново, локалитет 7 – површина 21,66 ha,

1.2.8. К.О.Товаришево, локалитет 8 – површина 21,11 ha,

1.2.9. К.О.Товаришево, локалитет 9 – површина 24,63 ha,

1.2.10. К.О.Нова Гајдобра, локалитет 10 – површина 55,81 ha,

Напомена: за део радне зоне је израђен План детаљне регулације дела радне зоне у 
Новој Гајдобри („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 5/2011), формиране пар-
целе за нове јавне површине и израђен пројекат инфраструктурног опремања и исходо-
вана је грађевинска дозвола. Реализација пројекта опремања дела ове зоне је планирана 
у 2014. години,

1.2.11. К.О.Силбаш, локалитет 11 – површина 10,91 ha,

1.2.12. К.О.Силбаш, локалитет 12 – површина 33,15 ha,

1.2.13. К.О.Пивнице, локалитет 13 – површина 21,55 ha,

1.2.14. К.О.Пивнице, локалитет 14 – површина 7,59 ha,

1.2.15. К.О.Деспотово, локалитет 15 – површина 30,50 ha,

1.2.16. К.О.Челарево, локалитет 16 – површина 80,16 ha.

1.3.Подаци о радним зонама насељених места која се спроводе из Просторног 
плана општине: 

1.3.1. Визић – нема одређене површине,
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1.3.2. Нештин – површина радне зоне 1,4 ha, радна површина у склопу стамбене 
зоне 0,99 ha (*напомена: не постоји назнака постојеће/планирано)

1.3.3. Параге – постојећа радна зона 0,91 ha, планирана радна зона 5,05 ha, рад-
не површине  у оквиру зоне стамбене намене 0,89 ha (*напомена: не постоји назнака 
постојеће/планирано),

1.3.4. Нова Гајдобра – планирана радна зона 4,08 ha.

2. ПОДАЦИ о радним зонама из планова генералне регулације насељених 
места општине Бачка Паланка:

2.1.Планом генералне регулације насеља Гајдобра („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 13/2008) предвиђена укупна површина за радне зоне износи 26,22 ha 
(*напомена: не постоји назнака постојеће/планирано),

2.2.Планом генералне регулације насеља Младеново („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 6/2011, 8/2013) предвиђена укупна површина за радне зоне/садржаје 
износи 23,84 ha (*напомена: не постоји назнака постојеће/планирано),3

2.3.Планом генералне регулације насеља Товаришево („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 42/2012) предвиђена укупна површина за радне зоне износи 40,92 
ha (од тога постојеће радне површине износе 29,44 ha),

2.4.Планом генералне регулације насеља Обровац („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 21/2010) предвиђена укупна површина за радне зоне износи 32,63 ha 
(*напомена: не постоји назнака постојеће/планирано),

2.5.Планом генералне регулације насеља Пивнице („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 36/2012) предвиђена укупна површина за радне зоне износи 32,70 ha 
(*напомена: не постоји назнака постојеће/планирано).

3. Насељено место Карађорђево не поседује катастарску општину и евиденцију; у 
поступку формирање кат. општине и израда одговарајућег урбанистичког плана.

4. Насељена места Деспотово и Силбаш се уређују из старих урбанистичких пла-
нова; потребно је израдити одговарајућу планску документацију.

5. Планом генералне регулације  Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 16/2011, 22/2012) дефинисане су главне радне зоне: северна и јужна радна 
зона, и више мањих зона. Укупна планирана површина за радне зоне износи 402,42 ha. 
За јужну радну је у поступку израда плана детаљне регулације. За остале радне зоне је 
израђена следећа планска документација:

5.1.Северна радна зона - План детаљне регулације за блокове 76, 77, 77а, 81, 82,82а, 
82б, 86 и 87 у Бачкој Паланци („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 23/2012). 
Укупна површина зоне износи 162ha 13a 29m2, већину простора обухвата обрадиво 
земљиште – око 88 ha. Поступак експропријације земљишта за формирање нових јавних 
површина ове радне зоне је у току.

5.2.План генералне регулације са елементима детаљне регулације блока 106 у Ба-
чкој Паланци („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 18/2007) –међународна 
лука и интермодални терминал; укупна површина за радне садржаје дефинисане планом 
износи 127,95 ha. Ова радна зона је опремљена у јако малој мери.
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ЗАПОСЛЕНОСТ

ЗАПОСЛЕНОСТ

УКУПНО ЖЕНЕ
ЗАПОСЛЕНИ 
У ПРАВНИМ 

ЛИЦИМА

ЗАПОСЛЕНИ КОД 
ПРЕДУЗЕТНИКА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Јужнобачки округ 176174 47,1 136136 40038
Бачка Паланка 12683 44,4% 9643 3040

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ЗА ДЕЦЕМБАР 2015
Просечне зараде Просечне зараде без пор. и допр.

XII 2015 I-XII 2015 XII 2015 I-XII 2015
Р.Србија 70763 61145 51485 44432

Јужнобачки округ 76564 65146 55586 47445
Бачка Паланка 68172 66024 49579 48215

IV СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Организациона јединица Националне службе за запошљавање, Служба Бачка Па-
ланка је јавни сервис који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима у на-
шој Општини. Особље службе је оспособљено за нове моделе рада што подразумева 
добијање додатних обука и тренинга у области рада са клијентима. Већина запослених 
поседује високу и вишу стручну спрему.

На евиденцији незапослених у периоду од 5 година налази се:

 - 2011. година (децембар) - 7925 лица ( од тога 4278 жена)

 - 2012. година (децембар) – 7382 лица ( од тога 3880 жена)

 - 2013. година (децембар) – 7168 лица ( од тога 3695 жена)

 - 2014. година (децембар) – 6220 лица ( од тога 3201 жена)

 - 2015. година ( децембар) - 6084 лица ( од тога 3107 жена )

Преглед незапослених лица по степену стручне спреме и полу:
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ УКУПНО ЖЕНЕ

I 1830 898
II 330 156
III 1579 700
IV 1668 932
V 24 7
VI 261 165

VII-1 389 249
VII-2 3 0
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Преглед незапослених лица по полу и старости:
СТАРОСТ УКУПНО ЖЕНЕ

15-29 1534 730
30-39 1578 900
40-49 1453 789
50-59 1349 672
60-65 170 16

Преглед незапослених лица према дужини чекања на запослење:
ДУЖИНА ЧЕКАЊА УКУПНО ЖЕНЕ

До 3 месеца 987 417
3-6 месеци 626 284
6-9 месеци 483 223
9-12 месеци 439 223
1-2 године 871 461
2-3 године 490 246
3-5 година 695 349
5-8 година 738 416
8-10 година 219 139

Преко 10 година 536 349
  
Најугроженије групе незапослених лица су особе са инвалидитетом, роми, ко-

рисници социјалних давања, млађи од 30 година и лица старија од 50 година, а посебно 
лица старија од 60 година којих има 170.

У току 2015. године на евиденцији Службе Бачка Паланка је било 1250 корисника 
новчане накнаде.

Послодавци са територије Општине су исказали потребу за радницима који посе-
дују потребне додатне вештине:

 - практична знања у производним занимањима, што указује на неадекватност 
образовног система изражен кроз недостатак практичних знања која се стичу 
током формалног образовања,

 - основни ниво познавања рада на рачунарима што се посебно уочава код неза-
послених лица старијих од 35 година,

 - виши ниво знања страних језика, посебно енглеског,

 - поседовање сертификата као што су атест за завариваче, сертификат за овла-
шћене књиговође, сертификат за овлашћене ревизоре, испит из безбедности и 
здравња на раду, испит за ношење ватреног оружја, сертификате за овлашћене 
мењаче, као и поседовања знања и вештина у пружању занатских услуга.

Дефицитарна занимања су у области грађевинарства, услужних делатности (коно-
бари, кувари, месари), затим професори немачког и енглеског језика, професори матема-
тике и информатике, дефектолози, олигофренолози, фармацеути.
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Суфицитарна занимања су прав-
ници, економисти, васпитачи,  професо-
ри, учитељи, матуранти гимназије, еко-
номски техничари, пољипривредни тех-
ничари, дипл. инг. пољопривреде, тек-
стилни и кожарски радници и трговци. 

Служба у оквиру свог програма 
рада је предложила обуке за стицање 
знања и вештина у занимању заваривачи, 
виљушкаристи, машинбравари, операте-
ри на ЦНЦ машинама, вођење пословних 
књига, доквалификације из немачког и 
енглеског језика, обуке за ОСИ: за коз-
метичара, маникир-педикир и кројење-
шивење.

V ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Циљеви политике запошљавања 
на територије Општине Бачка Паланка 
за 2016. годину су:

 - Смањење ефеката економске 
кризе на постојећа радна места 
и подстицање формалне запос-
лености,

 - Успостављање стабилног и 
одрживог тренда раста запос-
лености,

 - Подршка помоћи незапосле-
ним лицима у активном тра-
жењу посла, 

 - Укључивање незапослених ли-
ца у програме додатног обра-
зовања и обуке,

 - Подстицање запошљавања 
младих,

 - Подршка смањењу неформал-
ног рада,

 - Подстицај послодавцима да за-
пошљавају незапослена лица,

 - Унапређење социјалног дија-
лога и јачање улоге социјалних 
партнера,

 - Сарадња са образовним инсти-
туцијама у циљу усклађивања 
са потребама тржишта рада,

 - Подстицање теже запошљивих 
лица у запошљавању, 

 - Борба против дискримина-
ције посебно погођених група 
приликом запошљавања /ста-
рији од 50 година, самохраних 
мајки, Рома и осталих марги-
нализованих група/,

 - Отварање нових радних места 
и подстицање предузетништва 
и самозапошљавање.

VI МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2016. ГОДИНУ

Мере активне политике запошља-
вања реализује Општина Бачка Паланка 
и локални Савет за запошљавање у са-
радњи са НСЗ Служба Бачка Паланка.

У складу са Акционим планом за 
2016. годину предвиђене су следеће мере:

 - ЈАВНИ РАДОВИ

У 2016. години организоваће се 
јавни радови у области социјалних и 
хуманитарних делатности, одржавања 
и обнављања јавне инфраструктуре и 
одржавања и заштите животне средине 
и природе. Максимална дужина трајања 
јавног рада је четири месеца.

Предлог мера расподеле срестава 
за реализацију мера активне политике за-
пошљавања Општине за 2016. годину су:

 - Јавни радови за  40 лица  – 
укупно 3.892.400,00 динара
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За предвиђене активне мере из буџета општине је издвојено 1.972.400,00 динара.

ЦИЉ – Радно ангажовање теже запошљивих незапослених лица и незапослених у 
стању социјалне потребе

Програми, 
мере и 

активности
Очекивани резултати индикатори

Носиоци 
активности 

и рок

Потребна 
финансијска 
средства у 

РСД

Планирани извори 
финансирања

Буџет 
локалне 

заједнице

Буџет 
АПВ

Републички 
буџет

ЈАВНИ 
РАДОВИ

- Радно ангажовање 
теже запошљивих 
незапослених лица

- Радно ангажовање 
незапослених у 
стању социјалне 
потребе

- Унапређење радних 
способности 
незапослених

- Друштвени интерес

Број радно 
ангажованих 
незапосле- 
них лица

НСЗ и ЛСЗ 3.892.400,00 1.972.400,00 1.920.000,00

Преглед трошкова:

МЕРА БР. 
ЛИЦА МЕСЕЦИ НЕТО 

ИЗНОС ДОПРИНОСИ ТРОШКОВИ 
ПРЕВОЗА

ТРОШКОВИ 
ИЗВОЂЕЊА 

ЈАВНОГ РАДА
УКУПНО

ЈАВНИ 
РАДОВИ 40 3 МЕСЕЦА 18.000,00 12.270,00 1.500,00 2.000,00

УКУПНО 40 2.160.000,00 1.472.400,00 180.000,00 80.000,00 3.892.400,00

VII ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Организација сајма запошљавања и рад Савета 27.600,00 динара.

VIII НАДЛЕЖНОСТИ

Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за 
2016. годину, реализоваће Савет за запошљавање Општине Бачка Паланка у сарадњи 
са НСЗ – Служба Бачка Паланка и Одељењем за привреду Општинске управе Општине  
Бачка Паланка.

Одељење за привреду је у обавези да о спровођењу Акционог плана запошљавања 
за 2016. годину извештај достави Председнику Општине Бачка Паланка и Општинском 
већу Општине Бачка Паланка.

Овај Акциони план запошљавања Општине Бачка Паланка за 2016. годину обја-
виће се у  „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-10-3/2016
29. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.  

51

На основу члана 46. став 1. Зако-
на о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије”, број 72/2009, 
81/2009, 64/2010 – Oдлука УС РС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – Oдлука УС РС, 50/2013 
– Oдлука УС РС, 98/2013 – Одлука УС 
РС, 132/2014 и 145/2014), члана 9. став 
5. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 135/2004 и 
88/2010) и члана 37. став 1. тачка 5. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 – пречишћен текст), Скупшти-
на општине Бачка Паланка, по приба-
вљеном мишљењу Комисије за планове, 
на својој 37. седници, одржаној дана 29. 
фебруара 2016. године, доноси:

ОДЛУКУ
о изради измена Плана детаљне 
регулациједела блока 24 и 29 у 

Бачкој Паланци

Члан 1.

Приступа се изради измена Пла-
на детаљне регулације дела блока 24 и 
29 у Бачкој Паланци („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ 3/2007 - у 
даљем тексту – План) у делу који је на-
мењен комплексу верског објекта.

Члан 2.

Основни циљ израде Плана је 
стварање основа за реализацију садр-
жаја за потребе Српске православне црк-
ве - Црквене општине Бачка Паланка, 
која је изразила потребу за проширењем 
постојећег храма и изградњом пратећих 
објеката.

Члан 3.

Ова Одлука садржи оквирну гра-
ницу планског подручја у којем се пла-
нирају измене. Коначна граница план-
ског подручја биће дефинисана  у фази 
израде Нацрта плана.

Оквирна граница планског под-
ручја дата је у оквиру графичког прилога 
који је саставни део ове одлуке.

Опис оквирне границе планског 
подручја за који се раде измене Плана:

Почетна тачка описа границе 
планског подручја је тачка "а", која се 
налази на тромеђи кат. парцела бр. 292-
пут, 295/2 и 294/9. Од тачке "а",  грани-
ца се креће у правцу истока пресецајући 
катастарску парцелу 292-пут до тачке 
"б" која се налази на тромеђи катастар-
ских парцела број 292-пут, 296/7 и 296/8. 
Од тачке "б" граница наставља ка исто-
ку пратећи северну међу кат. парцела 
296/8 и 296/10 до тачке "в", која се нала-
зи на тромеђи катастарских парцела број 
296/16-пут, 296/10 и  296/11. Од тачке "в" 
граница скреће ка југу и прати источну 
међу катастарске парцеле 296/10 до тачке 
"г" која се налази на тромеђи катастар-
ских парцела број 296/16-пут, 296/10 и  
296/9. Од тачке "г" граница скреће ка ис-
току и пресеца кат. парц. бој 296/16-пут 
све до тачке "д", која се налази на тро-
међи катастарских парцела број 296/16-
пут, 296/22 и 296/23. Од тачке "д" гра-
ница скреће у правцу југу и креће се ис-
точном међом катастарске парцеле број 
296/16-пут до тачке "ђ", која се налази 
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на тромеђи катастарских парцела број 
296/16-пут, 2511/4 и 2511/3-пут. Од тачке 
"ђ" граница наставља ка југу све до та-
чке "е" (X=6608561,974;Y=5013407,666) 
која се налази на осовини пута кат. парц. 
број 2511/3 у дужини од око 6,0м. Од та-
чке "е" граница скреће ка западу и прати 
осовину пута до тачке "ж", у дужини од 
око 97,0м. Од тачке "ж" граница скреће 
према северу до тачке "з", која се нала-
зи на тромеђи катастарских парцела број 
2511/3-пут, 292-пут и 296/1. Од тачке "з" 
граница наставља ка северу пратећи за-
падну међу катастарске парцеле број 
292-пут све до почетне тачке "а".

Оквирна граница планског под-
ручја дата је у оквиру графичког прилога 
Катастарско - топографски план са ок-
вирном границом планског подручја.

Укупна површина оквирног обух-
вата планског подручја износи ~0.698 ha.

Члан 4.

Основ за израду Плана је докумен-
тација вишег реда: План генералне регу-
лације Бачке Паланке ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 16/2011 
и 22/2012). План генералне регулације је 
дао генерална просторна решења, прави-
ла за уређење и коришћење простора и 
критеријуме заштите животне средине. 

За предметну локацију је израђен 
План детаљне регулације дела блока 24 
и 29 у Бачкој Паланци ("Службени лист 
Општине Бачка Паланка", број 3/2007).

План генералне регулације је 
дао основне принципе, визију, циљеве 
и концептуални оквир планирања, ко-
ришћења, уређења и заштите планског 
подручја. Према новој номенклатури 
блокова локација верског комплекса се 
налази у блоку 24а.

Услови и смернице уређења и пла-
нирања у оквиру зоне мешовитог стано-

вања, дефинисани су Планом генералне 
регулације:

 - водити рачуна да се не угрозе 
услови породичног становања,

 - индекс заузетости парцеле у 
делу породичног становања 
макс. 40%, максимална спрат-
ност П+1+Пк.

Члан 5.

За предметно планско подручје 
постојеће подлоге представља  катастар-
ско-топографски  план. 

Члан 6.

План обавезно садржи текстуални 
део, који се састоји из правила уређења и 
правила грађења, графички део и обавез-
не прилоге.

За дефинисање садржине Плана, 
графички део се израђује као карте у 
којима се представљају постојеће стање 
и планска решења одговарајућим црте-
жима и графичким симболима.

Члан 7.

Рок за израду Нацрта плана је 6 
(шест) месеци од дана достављања ове-
реног катастарско-топографског плана.

Члан 8.

Носилац израде Плана је Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка.

Израда Плана уступа се ЈП „Ди-
рекција за изградњу Општине Бачка Па-
ланка“, Трг братства и јединства 36, Ба-
чка Паланка.

Члан 9.

Средства за израду Плана обезбе-
диће се у буџету Општине Бачка Паланка.
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Члан 10.

Саставни део ове одлуге је Ре-
шење које је донело Одељење за урба-
низам и грађевинарство, Општинске уп-
раве Општине Бачка Паланка, под ред-
ним бројем IV-05-501-2-1/2016, од дана 
10.02.2016. године, којим је утврђено да 
за израду Измена Плана детаљне регула-
ције дела блока 24 и 29 у Бачкој Паланци, 
није потребно израдити Стратешку про-
цену утицаја плана на животну средину.

Члан 11.

Упознавање јавности (правних 
и физичких лица) са општим циљеви-
ма и сврхом израде Плана, могућим ре-
шењима за развој просторне целине, као 
и ефектима планирања обавиће носи-
лац израде Плана и Комисија за плано-
ве Скупштине општине Бачка Паланка 
у поступку организовања раног јавног 
увида.

Члан 12.

План, пре подношења органу на-
длежном за његово доношење, подлеже 
стручној контроли и излаже се на јавни 
увид. Стручну контролу врши Комисија 
за планове Скупштине општине Бачка 
Паланка.

Излагање Плана на јавни увид ог-
лашава се у дневном листу и локалном 
листу и траје 30 дана.

Јавни увид плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Краља 
Петра I 16 у Бачкој Паланци и на интер-
нет презентацији Општине на адреси 
www.backapalanka.rs.

Члан 13.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Бр. II-35-16/2016
29. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА                                                             

 
Председник 

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.  

На основу члана 9. став 1. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 135/2004 и 88/2010) и чла-
на 13. Одлуке о организацији општинске 
управе Општине Бачка Паланка (''Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка'', број 
2/2009 и 19/2010), Општинска управа 
Општине Бачка Паланка, Одељење за 
урбанизам и грађевинарство, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Није потребно приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну 
средину за измену Плана детаљне 
регулације дела блока 24 и 29 у Бачкој 
Паланци.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Одељење за урбанизам и грађевинарство 
Број: IV-05-501-2-1/2016
10. фебруар  2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Руководилац Одељења 
за урбанизам и грађевинарство,

Марија Коларов, с.р.

52

На основу члана 37. став 1. тачка 
21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
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ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) и 
члана 4. Одлуке о стипендирању ученика 
и студената на територији Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 15/2010 и 29/2013), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој  37.  седници,  одржаној 29. фебру-
ара   2016. године,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихаватању Извештаја о раду 

Комисије за доделу стипендија 
ученицима и студентима  за 
школску  2015/2016 годину

I

Прихвата се Извештај о  раду Ко-
мисије за доделу стипендија ученицима 
и студентима за школску 2015/2016 годи-
ну, број:II-67-1/2016-4,  који је усвојила 
Комисија за доделу стипендија ученици-
ма и студентима  на својој 143. седници, 
одржаној дана 15. децембра  2015. године.

II

Овај закључак објавити  у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-67-3/2016
29. фебруар  2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.  

53

На основу члана 37. став 1. тачка 
20. Статута Општине Бачка Паланка 

(„Службени лист  Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 - пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка 
на својој 37. седници, одржаној дана 29. 
фебруара 2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Финансијски план Геронтолошког 
центра Бачка Паланка за 2016. 

годину

I 

Даје се сагласност на Финан-
сијски план Геронтолошког центра Бачка 
Паланка за 2016. годину, који је донео 
Управни одбор Геронтолошког центра 
Бачка Паланка на седници одржаној дана 
25. јануара 2016. године, одлуком број 
01-404-29.

II 

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-9/2016
29. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.  

54

На основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007, 34/2010 
– Одлука Уставног суда и 54/2011), 
Скупштина општине Бачка Паланка, 
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на својој 37. седници, одржаној дана 29. 
фебруара 2016. године,  донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу председника, чланова 

и секретара Општинске изборне 
комисије Бачка Паланка и 

њихових заменика

I

Разрешавају се дужности у 
Општинској изборној комисији:

1. НЕНАД ЛУКИЋ, дипл. правник – 
дужности председника

Одборничка група Покренимо 
Општину Бачка Паланка (СНС-Покрет 
Двери) 

 - ДРАГАНА ДРАГУМИЛО КО-
ЛУНЏИЈА, дипл. правник 
-дужности зам. председника

Одборничка група Покренимо 
Општину Бачка Паланка (СНС-Покрет 
Двери) 

2. ЂОРЂЕ ПОЈУЖИНА, дужности члана

Одборничка група Покренимо 
Општину Бачка Паланка (СНС-Покрет 
Двери) 

 - ГОРАН КРТИНИЋ, дужности 
заменика члана

Одборничка група Покренимо 
Општину Бачка Паланка (СНС-Покрет 
Двери) 

3. ВИКТОР КОЧЕТОВ, дужности члана
Одборничка група Покрет соција-

листа 
 - БОЈКА ЈОВИЦКИ, дужности 

заменика члана
Одборничка група Покрет соција-

листа 

4. НЕНАД  БУБУЉ, дужности  члана

Одборничка група Демократска 
странка, 

 - ВЛАДИМИР ЈОВИЋ, дуж-
ности заменика члана

Одборничка група Демократска 
странка, 

5. БРАНИСЛАВ ШОБОТ, дужности члана
Одборничка група СПС

 - НИКОЛА ЈОВИЋ, дужности 
заменика члана

Одборничка група СПС

6. МИЛАДИН КРУНИЋ, дужности члана
Одборничка група Српска ради-

кална странка

 - АНКА ДОБРИЧКИ, дужности 
заменика члана

Одборничка група Српска ради-
кална странка

7. ВОЈИН ПАРТАЛО, дужности 
члана

Одборничка група Српска ради-
кална странка

 - МИЛАН МАНДИЋ, дуж-
ности заменика члана

Одборничка група Српска ради-
кална странка

8. БУДИМИР МАРЈАНОВИЋ, 
дужности  члана

Одборничка група „За Бачку Па-
ланку“

 - НИКОЛИНА  ГРБИЋ, дуж-
ности заменика члана

Одборничка група „За Бачку Па-
ланку“

9. ЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЋ, дуж-
ности члана

Одборничка група “Грађани за 
бољу и праведнију Општину Бачка Па-
ланка“
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 - БРАНИСЛАВ  КОВАЧЕВИЋ, 
дужности заменика члана

Одборничка група  “Грађани за 
бољу и праведнију Општину Бачка Па-
ланка“

ОЛГИЦА ПАЛИШАШКИ, дипл. пра-
вник, дужности секретара

 - РАДА РАЈБЕР,  дипл.правник,  
дужности заменика секретара

II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се  у “Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Правни основ за доношење овог 
решења је члан 14. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник Републике 
Србије“ број  129/2007, 34/2010 – Одлука 
Уставног суда и 54/2011). 

Закон утврђује надлежност одбор-
ничких група као овлашћених предлага-
ча у поступку именовања сталног саста-
ва изборне комисије јединице локалне 
самоуправе, као и у погледу заступље-
ности одборничких група у сталном 
саставу изборне комисије. 

Чланом 13. став 3. Закона је утврђе-
но да ниједна политичка странка или 
страначка коалиција не могу имати више 
од половине чланова у сталном саставу 
органа за спровођење избора. 

На основу  Споразума Одборнич-
ких група у Скупштини општине Бачка 
Паланка, постигнутог дана 19. фебруара 
2016. године о промени броја чланова 
Општинске изборне комисије Бачка Па-
ланка у сталном саставу, те у складу са 
достављеним  предлозима за измену чла-
нова Општинске изборне комисије,  Ко-
мисија за кадровска, административна 
питања и радне односе је утврдила Пред-

лог решења о разрешењу председника, 
чланова и секретара Општинске изборне 
комисије Бачка Паланка и њихових заме-
ника  и предлаже Скупштини да донесе 
решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења  може се изјави-
ти жалба Управном суду у Београду у 
року од 24 часа од доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-23/2016
29. фебруар 2016. године 
БАЧКА ПАЛАНКА       

 
Председник 

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.  

55

На основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007, 34/2010 
– Одлука Уставног суда и 54/2011), 
Скупштина општине Бачка Паланка, 
на својој 37. седници, одржаној дана 29. 
фебруара  2016. године,  донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о образовању Општинске изборне 

комисије Бачка Паланка и 
именовању председника, чланова 
и секретара Општинске изборне 

комисије Бачка Паланка и 
њихових заменика

I

Образује се Општинска изборна 
комисија Бачка Паланка у сталном саста-
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ву, коју чине председник и десет чланова 
које именује Скупштина општине Бачка 
Паланка, на предлог одборничких група 
у Скупштини општине Бачка Паланка, 
сразмерно броју одборника.

Општинска изборна комисија Ба-
чка Паланка има секретара кога именује 
Скупштина општине Бачка Паланка.

Председник, чланови Општинске 
изборне комисије Бачка Паланка у стал-
ном саставу и њен секретар имају заме-
нике.

II
У Општинску изборну комисију 

Бачка Паланка именују се:
 
1. МИРОСЛАВ  ПАНИЋ,  дипл. правник 
–председник

Одборничка група Покренимо 
Општину Бачка Паланка -СНС 

 - ДРАГАНА ВРАЊЕШ, дипл. 
правник - зам. председника

Одборничка група Покренимо 
Општину Бачка Паланка - СНС 

2. ЂОРЂЕ  ПОЈУЖИНА, члан
Одборничка група Покренимо 

Општину Бачка Паланка - СНС 

 - САЊА СРЕМАЦ,  заменик 
члана

Одборничка група Покренимо 
Општину Бачка Паланка -СНС 

3. ГОРАН  КРТИНИЋ,   члан
Одборничка група Покренимо 

Општину Бачка Паланка - СНС 

 - АНА ИВИЋ, заменик члана
Одборничка група Покренимо 

Општину Бачка Паланка -СНС 

4. ВИКТОР КОЧЕТОВ, члан
Одборничка група Покрет соција-

листа 

 - АЛЕКСАНДАР  КУКОЉ, за-
меник члана

Одборничка група Покрет соција-
листа 

5. БОЈКА  ЈОВИЦКИ , члан
Одборничка група Покрет соција-

листа 

 - СТЕВАН  СРЕМАЦ, заменик 
члана

Одборничка група Покрет соција-
листа 

6. ЂОРЂЕ ШВОЊА, члан
Одборничка група Демократска 

странка, 

 - МАРКО СТАЈЧИЋ, заменик 
члана

Одборничка група Демократска 
странка

7. БРАНИСЛАВ ШОБОТ, члан
Одборничка група СПС

 - НИКОЛА ЈОВИЋ, заменик 
члана

Одборничка група СПС

8. МИЛАДИН  КРУНИЋ, члан
Одборничка група Српска ради-

кална странка

 - АНКА  ДОБРИЧКИ, заменик 
члана

Одборничка група Српска ради-
кална странка

9. ВОЈИН  ПАРТАЛО, члан
Одборничка група Српска ради-

кална странка

 - МИЛАН  МАНДИЋ, заменик 
члана



01. март 2016. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 4/2016 - страна 71  

Одборничка група Српска ради-
кална странка

10. БУДИМИР МАРЈАНОВИЋ,  
члан

Одборничка група „За Бачку Па-
ланку“

 - НИКОЛИНА  ГРБИЋ, заменик 
члана

Одборничка група „За Бачку Па-
ланку“

11. ЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЋ, члан

Одборничка група “ Грађани за 
бољу и праведнију Општину Бачка Па-
ланка“

 - БРАНИСЛАВ  КОВАЧЕВИЋ, 
заменик члана

Одборничка група  “Грађани за 
бољу и праведнију Општину Бачка Па-
ланка“

ОЛГИЦА ПАЛИШАШКИ, дипл. пра-
вник, за секретара

 - РАДА РАЈБЕР,  дипл.правник,  
за заменика секретара

II

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се  у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Правни основ за доношење овог 
решења је члан 14. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник Републике 
Србије“ број  129/2007, 34/2010 – Одлука 
Уставног суда и 54/2011). 

Закон утврђује надлежност одбор-
ничких група као овлашћених предлага-
ча у поступку именовања сталног саста-

ва изборне комисије јединице локалне 
самоуправе, као и у погледу заступље-
ности одборничких група у сталном 
саставу изборне комисије. 

Чланом 13. став 3. Закона је утврђе-
но да ниједна политичка странка или 
страначка коалиција не могу имати више 
од половине чланова у сталном саставу 
органа за спровођење избора. 

На основу Споразума Одборичких 
група у Скупштини општине Бачка Па-
ланка  о промени броја чланова Општин-
ске изборне комисије у сталном саставу и 
захтева упућеног Одборничким групама 
у Скупштини општине Бачка Паланка, 
дана 19. фебруара 2016. године, за доста-
ву предлога чланова и заменика чланова 
Општинске изборне комисије Бачка Па-
ланка у сталном саставу и примљених 
предлога, Комисија за кадровска, адми-
нистративна питања и радне односе је 
утврдила Предлог решења о  образовању 
Општинске изборне комисије Бачка Па-
ланка и именовању председника, чланова 
и секретара Општинске изборне комиси-
је Бачка Паланка и њихових заменика  и 
предлаже Скупштини да донесе решење 
као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења  може се изјави-
ти жалба Управном суду у Београду у 
року од 24 часа од доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-013-4/2016
29. фебруар 2016. године 
БАЧКА ПАЛАНКА       

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.  
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56

На основу члана 54. став 2. Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник Републике Ср-
бије“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 
– аутентично тумачење и 68/2015), члана 
32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 
37. тачка 9. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ бр. 24/2013-пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 37. седници, одржаној 29. фебруара 
2016. године, донела је 

  РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора ОШ "Десанка 
Максимовић"  у Бачкој Паланци

I

Разрешава се НИКОЛА КОВАЧЕ-
ВИЋ, дужности члана Школског одбора 
ОШ "Десанка Максимовић" у Бачкој Па-
ланци, изабран из реда јединице локалне 
самоуправе.

II

Именује се ВОЈИСЛАВ ЗУБАЦ, 
за члана Школског одбора ОШ "Десанка 
Максимовић" у Бачкој Паланци, из реда 
јединице локалне самоуправе.

III

 Ово Решење објавити у „Службе-
ном  листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Бр. II-119-24/2016
29. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.  

57
На основу члана 32. тачка 6. За-

кона о локалној самоуправи („Службени 
гласни Републике Србије“ број 129/2007 
и 83/2014 -др. закон), члана 37. и 43. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013-пречишћен текст) и члана 4. 
став 1. Одлуке о стипендирању ученика 
и студената на територији Општине Ба-
чка Паланка  („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 15/2010 и 29/2013),  
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 37. седници, одржаној дана 29. 
фебруара 2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 
председника Комисије за 

доделу стипендија ученицима и 
студентима  

I

Разрешава се, ПАВЛЕ СЕШИЋ,  
дужности председника Комисије за до-
делу стипендија ученицима и студенти-
ма, због подношења оставке.

II

Именује се, МАЈА КОЈИЋ, за 
председника Комисије за доделу стипен-
дија ученицима и студентима. 
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III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-25/2016
29. фебруар 2016. године 
БАЧКА ПАЛАНКА                                               

Председник 
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.  

58

На основу члана 46. став 1. тачка 
7. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 65. 
став 1. тачка 7. и члана 75. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на 155. се-
дници, одржаној 26. фебруара 2016. годи-
не, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу заменика начелника 

Општинске управе Општине 
Бачка Паланка

I 

МИЛЕ КОЛАР, дипломирани 
правник из Бачке Паланке, разрешава се 
дужности заменика начелника Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка, 
дана 26. фебруара 2016. године. 

II 

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења.

III

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-119-21/2016
26. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.

59

На основу члана 46. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 129/2007 
и 83/2014 - др. закон), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 88/2011) 
и чланова 65. тачка 14. и 108. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 – пречишћен текст), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка на својој 
156. седници, одржаној дана 01. март 
2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на измене 
и допуне Ценовника основних 

комуналних услуга ЈКП 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на измене и до-
пуне Ценовника основних услуга ЈКП 
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„Комуналпројект“ Бачка Паланка, које 
је донео Надзорни одбор ЈКП „Комунал-
пројект“ Бачка Паланка на 49. седници, 
одржаној дана 19. фебруара 2016. године.

II

У глави II Решења о давању сага-
сности на Ценовник основних комунал-
них  услуга ЈКП „Комуналпројект“ Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 30/2013) у делу под 
називом: „ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИ-
БУЦИЈА ВОДЕ“ мења се цена за правна 
лица у Бачкој Паланци тако да гласи:

„ Бачка Паланка
Правна лица           120,00 дин/м3“

У глави II Решења о давању сага-
сности на Ценовник основних комунал-
них  услуга ЈКП „Комуналпројект“ Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 30/2013) у делу под 
називом: „ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ 
ВОДА“ мења се цена за правна лица у 
Бачкој Паланци тако да гласи:

„ Бачка Паланка
Правна лица             60,00 дин/м3“

III

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-40/2016
01. март 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.

60

На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 - пречишћен текст) 
и члана 33. став 6. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 155. се-
дници, одржаној дана 26. фебруара 2016. 
године, донело је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 
Правилник о изменама 

Правилника о накнадама 
за рад чланова Комисије за 

комасацију у КО Визић, секретара 
Комисије, чланова поткомисија, 
стручних радних тела и других 
лица ангажованих у поступку 

комасације   

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама Правилника о накнадама за 
рад чланова Комисије за комасацију у 
КО Визић, секретара Комисије, члано-
ва поткомисија, стручних радних тела 
и других лица ангажованих у поступку 
комасације, који је донела Комисија за 
комасацију К.О. Визић дана 25. фебруара 
2016. године, под бројем II-461-2/2016-8.  

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
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О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-461-4/2016
26. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.

61

На основу члана 65. тачка 15, чла-
на 108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст), члана 33а став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010, 
29/2011 и 6/2015) и члана 33. став 6. Посло-
вника о раду Општинског већа Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 19/2008), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка на својој 156. седници, одржаној дана 
01. марта  2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Одлуку Савета Mесне заједнице 
„Пивнице“ Пивнице о 

финансирању једног запосленог 
средствима буџета Општине  

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о фи-
нансирању једног запосленог средствима  
буџета Општине Бачка Паланка, коју је 
донео Савет Месне заједнице „Пивнице“ 
Пивнице на својој 23. седници, одржаној 
дана 20. октобра 2015. године. 

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-119-113/2015
01. март 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.

62

На основу члана 65. тачка 15, чла-
на 108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст), члана 33а став 1. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010, 
29/2011 и 6/2015) и члана 33. став 6. Посло-
вника о раду Општинског већа Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 19/2008), 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој 156. седници, одржаној дана 01. 
марта 2016. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку 

Савета Mесне заједнице „Центар“ 
Бачка Паланка о финансирању 
једног запосленог средствима 

буџета Општине Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку о фи-
нансирању једног запосленог средствима  
буџета Општине Бачка Паланка, коју је 
донео Савет Месне заједнице „Центар“ 
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Бачка Паланка на својој 18. седници одр-
жаној дана 15. јануара 2016. године, од-
луком број 5/2016.

II

Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-119-22/2016
 01. март 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

Милош Марковић, с.р.

63

На основу члана 58. став 1. тачка 
14. и члана 108. став 2. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013-пре-
чишћени текст), председник Општине 
Бачка Паланка, дана 26. фебруара 2016. 
године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Радне групе за израду 

предлога железничког чвора у 
Бачкој Паланци

I

Образује се Радна група за изра-
ду предлогa железничког чвора у Бачкој 
Паланци ( у даљем тексту: Радна група).

II

У Радну групу се именују:

 - координатор испред Покрајин-
ског секретаријата за привреду 
проф. др МИРЈАНА КРАЊАЦ, 

 - координатор испред „Кластер 
за железнички саобраћај и ло-
гистику“ мр МИЛАН ВУЧИ-
НИЋ,

 - координатор испред „Инфра-
структура железнице Србије“ 
а.д. НЕНАД АНЂИЋ, дипл. 
саоб. инж.  и АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЋ, дипл. са-
об. инж.

 - координатор испред „Србија 
воз“ а.д ВЕСНА БРАЈОВИЋ, 
дипл. саоб. инж. и МИЛИЦА 
РАДОСАВЉЕВИЋ, дипл. са-
об. инж

 - координатор испред „Србија 
Карго“ а.д. ДРАГАН МИЛА-
ДИНОВИЋ, дипл. саоб. инж. 

 - координатор испред Регионал-
не развојене агенције „Бачка“ 
НЕМАЊА СТАРОВИЋ, ди-
ректор

 - координатор испред ЈП „Ди-
рекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка“ и одговорно 
лице за рад Радне групе мр 
МИРОСЛАВ СИЋЕВИЋ, 

 - координатор испред Општин-
ског већа Општине Бачка Па-
ланка МИЛОРАД ПАРИПО-
ВИЋ, члан Општинског већа 
задужен за област саобраћаја, 
одржавања и коришћења ло-
калних путева и улица и дру-
гих јавних површина.

III

Задаци Радне групе је да са-
обраћајно економском анализом дође до 
најрационалнијих решења, усклађена за 
потребама развоја града, привреде, раз-
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воја инфраструктуре „Железнице Ср-
бије“, која ће бити уграђена у нови План 
Генералне регулације.

IV

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка.“

OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2016-10
26. фебруар 2016. године
БАЧКА ПАЛАНКA

 
Председник 

Општине Бачка Паланка,
Александар Ђедовац, с.р.
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