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На основу члана 46. став 1. тачка 
8. Закона о  локалним изборима ("Служ-
бени гласник Републике Србије" број 
129/2007,  34/2010 – Одлука УС и 54/2011),  
Скупштина општине Бачка Паланка  на 
својој  19. седници, одржаној дана 08. ап-
рила  2014. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  утврђивању  престанка мандата 
одборника  Скупштине  општине 

Бачка Паланка 

I 

Утврђује се престанак мандата 
одборника Скупштине општине Бачка 
Паланка, БОРИСЛАВА РАМИЋА  из  
Бачке Паланке, са Изборне листе „"ИВИ-
ЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА 
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ 
(ПУПС) – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДПС)", пре истека 
времена на које је изабран, због насту-
пања смрти одборника, дана 08. марта  
2014. године. 

II

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Правни основ за доношење овог 
решења је члан 46. став 1. тачка 8. Закона 
о  локалним изборима ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007, 
34/2010 – Одлука УС и 54/2011), којим је 
регулисано да одборнику престаје ман-
дат пре истека времена на које је изабран 
ако наступи смрт одборника. 

Кад одборнику престаје мандат 
наступањем смрти, скупштина једини-
це локалне самоуправе на првој наредној 
седници, после обавештења о наступању 
таквог случаја, утврђује да је одборнику 
престао мандат.

Како је дана 08. марта 2014. годи-
не наступила смрт одборника, Борислава 
Рамића,  престаје му мандат одборника у 
Скупштини општине Бачка Паланка, те 
је потребно да Скупштина општине до-
несе ово решење. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против овог решења може се поднети 
жалба Управном суду у Београду  у року 
од 48 часова од дана доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II -119-35/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

SLU@BENI LIST
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63

На основу члана 48. и 56. Закона 
о локалним изборима ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007, 
34/2010-Одлука УС и 54/2011), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој  19. 
седници, одржаној дана 08. априла  2014. 
године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  потврђивању  мандата 

одборника  Скупштине  општине 
Бачка Паланка 

I

Потврђује се мандат одборника 
Скупштине општине Бачка Паланка 
са Изборне листе "ИВИЦА ДАЧИЋ 
– СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 
СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА 
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ 
(ПУПС) – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СДПС)",  и то:

АНЂЕЛКИ КРКОБАБИЋ, рође-
ној  29. јуна 1942. год, пензионеру, из 
Бачке Паланке, ул. Блок „Партизан“ бр 
12/11. 

Мандат одборника почиње да тече 
даном потврђивања и траје до истека 
мандата одборника коме је престао ман-
дат.

II

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Чланом 48. и 56. Закона о локал-
ним изборима ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 129/2007, 34/2010 
–Одлука УС и 54/2011), је прописано да 
кад одборнику престане мандат пре ис-

тека времена на које је изабран, мандат 
припада подносиоцу изборне листе са 
чије листе је био изабран одборник коме 
је престао мандат. 

О потврђивању мандата новог 
одборника одлучује Скупштина општи-
не  на  седници, а мандат новог одбор-
ника траје до истека мандата одборника 
коме је престао мандат.

Како је Рамић Бориславу са Избор-
не листе „"ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) 
– ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИО-
НЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) – СОЦИЈАЛ-
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ 
(СДПС)",  престао мандат одборника у 
Скупштини општине Бачка Паланка пре 
истека времена на које је изабран, због 
наступања смрти одборника, Општинска 
изборна комисија Бачка Паланка додели-
ла је мандат и издала  уверењe о избору 
за одборника Анђелки Кркобабић, те је 
у складу са изнетим одлучено као у дис-
позитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења  може се 
изјавити жалба Управном суду у Београ-
ду у року од 48 часова од дана доношења 
решења Скупштине општине Бачка Па-
ланка.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-36/2014
08. април 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

64

На основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007, 34/2010 
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– Одлука Уставног суда и 54/2011), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 19. седници, одржаној дана 08. ап-
рила 2014. године,  донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу и именовању 

председника Општинске изборне 
комисије Општине  Бачка Паланка 

I 

Разрешава се, САША КРЕЈИЋ,  
дужности  председника Општинске из-
борне комисије Општине Бачка Паланка, 
именован на предлог Одборничке групе 
Покренимо Општину Бачка Паланка 
(СНС-Покрет Двери), због подношења 
оставке.

II 

Именује се, НЕНАД ЛУКИЋ, 
дипл. правник, за председника  Општин-
ске изборне комисије Општине Бачка 
Паланка, на предлог Одборничке гру-
пе Покренимо Општину Бачка Паланка 
(СНС-Покрет Двери).

III

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 
изборима ("Службени гласник Републи-
ке Србије" број 129/2007, 34/2010 -Одлу-
ка 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 
утврђено да ниједна политичка странка 
или страначка коалиција не могу има-
ти више од половине чланова у сталном 
саставу органа за спровођење избора.

Како је Скупштини општине Ба-
чка Паланка дана 25. марта  2014. године, 
Саша Крејић поднео оставку на дужност 
председника Општинске изборне ко-
мисије из личних разлога, а Одборнич-
ка група Покренимо Општину Бачку 
Паланку (СНС-Двери) је дана 28. марта 
2014. године доставила предлог да се за 
председника Општинске изборне коми-
сије именује, Ненад Лукић, дипломира-
ни правник из Бачке Паланке,  Комисија 
за кадровска, административна питања 
и радне односе  је утврдила Предлог ре-
шења о разрешењу и именовању председ-
ника Општинске изборне комисије Бачка 
Паланка и предлаже Скупштини општи-
не да донесе решење као у диспозитиву.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-43/2014
08. април  2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА  

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

65

На основу члана 37. став 1. тачка 
21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
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Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 19. седници,  одржаној 08. априла  
2014. године,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихватању Извештаја о раду и 

финансијском пословању Фонда за 
развој предузетништва Општине 

Бачка Паланка за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду и 
финансијском пословању Фонда за раз-
вој предузетништва Општине Бачка 
Паланка за 2013. годину, који је усвојио 
Управни одбор Фонда за развој преду-
зетништва Општине Бачка Паланка, на 
својој 15. седници, одржаној дана 26. 
фебруара 2014. године, Одлуком број: II-
06-4-2/2014-15-1.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-025-4/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

66

На основу члана 37. став 1. тачка 
21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 

својој 19. седници, одржаној 08. априла  
2014. године,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихватању Извештаја о раду и 
финансијском пословању Фонда 

за развој пољопривреде Општине 
Бачка Паланка за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду и фи-
нансијском пословању Фонда за развој 
пољопривреде Општине Бачка Паланка 
за 2013. годину, који је усвојио Управ-
ни одбор Фонда за развој пољопривреде 
Општине Бачка Паланка, на својој 24. се-
дници, одржаној дана 25. фебруара 2014. 
године, Одлуком број: II-06-4-4/2014-24-1.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-320-7/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

67

На основу члана 35. тачка 3а. Зако-
на о ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 11/2009, 
92/2011 и 93/2012) и члана 37. став 1. та-
чка 35. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
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својој  19.  седници,  одржаној 08. априла  
2014. године,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихватању Извештаја о раду 
општинског  Штаба за ванредне 

ситуације Општине Бачка  
Паланка за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду  
општинског Штаба за ванредне ситу-
ације Општине Бачка Паланка за 2013. 
годину, који је сачинио општински Шта-
ба за ванредне ситуације Општине Бачка 
Паланка, дана 30. јануара 2014. године, 
под бројем: I-217-1/2014.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-217-7/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

68

На основу члана 18. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије”, број 119/2012), чла-
на 32. тачка 8. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007), члана 37. став 1. 
тачка 21. Статута Општине Бачка Палан-
ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 

Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој  19.  седници,  одржаној 08. априла  
2014. године,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихватању Извештаја о раду 
Јавног комуналног предузећа 

„Комуналпројект“  Бачка Паланка 
за  2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду 
Јавног комуналног предузећа “Комунал-
пројект“ Бачка Паланка за 2013. годину, 
који је усвојио Надзорни одбор Јавног ко-
муналног предузећа “Комуналпројект“ 
Бачка Паланка, на својој 17. седници, 
одржаној дана 11. марта 2014. године, Од-
луком број: 01-70/3-2-2014.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-352-102/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

69

На основу члана 18. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије”, број 119/2012), чла-
на 32. тачка 8. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007), члана 37. став 1. 
тачка 21. Статута Општине Бачка Палан-
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ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој  19.  седници,  одржаној 08. априла  
2014. године,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихватању Извештаја о раду и 
финансијском пословању Јавног 
предузећа Спортско-рекреациони 

центар  „Тиквара“ Бачка Паланка 
за  2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду и фи-
нансијском пословању Јавног  предузећа 
Спортско-рекреациони центар „Тиквара“ 
Бачка Паланка за 2013. годину, који је ус-
војио Надзорни одбор Јавног предузећа 
Спортско-рекреациони центар „Тиква-
ра“ Бачка Паланка, на седници одржаној 
дана 27. фебруара 2014. године, Одлуком 
број: 73/2014.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-66-8/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

70

На основу члана 32. тачка 8. За-
кона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 

129/2007), члана 37. став 1. тачка 21. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој  19.  се-
дници,  одржаној 08. априла  2014. годи-
не,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихватању Извештаја о раду и 
финансијског извештаја „Центра 
за социјални рад Општине Бачка 

Паланка“ Бачка Паланка
 за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду 
„Центра за социјални рад Општине Ба-
чка Паланка“ Бачка Паланка  за 2013. 
годину, који је усвојио Управни одбор 
„Центра за социјални рад Општине Ба-
чка Паланка“ Бачка Паланка, Одлуком 
број: 031-4-15/2014 од 19. фебруара 2014. 
године и  Надзорни одбор „Центра за 
социјални рад Општине Бачка Палан-
ка“ Бачка Паланка, одлуком број: 031-4-
17/2014 од 21. фебруара 2014. године.

Прихвата се Финансијски из-
вештај „Центра за социјални рад Општи-
не Бачка Паланка“ Бачка Паланка  за 
2013. годину, који је усвојио Управни од-
бор „Центра за социјални рад Општине 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка, Одлу-
ком број: 031-4-16/2014 од 19. фебруара 
2014. године и  Надзорни одбор „Центра 
за социјални рад Општине Бачка Палан-
ка“ Бачка Паланка, Одлуком број: 031-4-
17/2014 од 21. фебруара 2014. године.

II

Овај закључак објавити  у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-551-1/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

71

На основу члана 32. тачка 8. За-
кона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007), члана 37. став 1. тачка 21. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој  19.  се-
дници,  одржаној  08. априла  2014. годи-
не,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихватању Извештаја о раду и 

финансијског извештаја Установе: 
„Културни центар Бачка Паланка“ 

Бачка Паланка за  2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду и фи-
нансијски извештај Установе: „Културни 
центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка  
за 2013. годину, који је усвојио  Надзорни 
одбор Установе: „Културни центар Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка, Одлуком број: 
69-3/2014 од 28. фебруара 2014. године 
и Управни одбор Установе: „Културни 
центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка, 
Одлуком број: 70-3/2014 од 28. фебруара 
2014. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-644-3/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

72

На основу члана 32. тачка 8. За-
кона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007), члана 37. став 1. тачка 21. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој  19.  се-
дници,  одржаној 08. априла  2014. годи-
не,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихватању Извештаја о раду 
и финансијског извештаја Дома 

здравља „Др Младен Стојановић“ 
Бачка Паланка за  2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду Дома 
здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка 
Паланка за 2013. годину, који је усвојио 
Управни одбор Дома здравља „Др Мла-
ден Стојановић“ Бачка Паланка, на својој 
5 седници, одржаној 10. марта 2014. годи-
не, Одлуком број: 03-1/5-2-14 и Надзорни 
одбор Дома здравља „Др Младен Стоја-
новић“ Бачка Паланка, на својој 2 седни-
ци, одржаној 10. марта 2014. године, Од-
луком број: 03-12/2-2-14.

Прихвата се Финансијски из-
вештај Дома здравља „Др Младен Стоја-
новић“ Бачка Паланка за 2013. годину, 
који је усвојио Управни одбор Дома 
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здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка 
Паланка, на својој 5 седници, одржаној 
10. марта 2014. године, Одлуком број: 03-
1/5-2а-14 и Надзорни одбор Дома здравља 
„Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, 
на својој 2 седници, одржаној 10. марта 
2014. године, Одлуком број: 03-12/2-2а-14.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-400-4/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

73

На основу члана 32. тачка 8. За-
кона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007), члана 37. став 1. тачка 21. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013- пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој  19.  се-
дници,  одржаној 08. априла  2014. годи-
не,  донела  је

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

и финансијском пословању 
Туристичке организације Општине  

Бачка Паланка за  2013. годину

I

Прихвата се Извештај o раду и 
финансијском пословању Туристичке 

организације Општине Бачка Паланка 
за 2013. годину, који је усвојио Надзорни 
одбор Туристичке организације Општи-
не Бачка Паланка, на својој 3 седници, 
одржаној 26. фебруара 2014. године, Од-
луком број: 115/2014 и Управни одбор Ту-
ристичке организације Општине Бачка 
Паланка, на својој 14 седници, одржаној 
26. фебруара 2014. године, Одлуком број: 
116/2014.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-332-3/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

74
На основу члана 37. став 1. тачка 

21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) 
и члана 14. став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и 
29/2011), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој  19.  седници,  одржаној 
08. априла  2014. године,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихватању Извештаја o 

извршењу прихода и расхода 
Месне заједнице „Братство“ Бачка 

Паланка за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај o извршењу 
прихода и расхода Месне заједнице 
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„Братство“ Бачка Паланка за 2013. годи-
ну, који је усвојио Савет Месне заједнице 
„Братство“ Бачка Паланка, на својој 4. 
седници, одржаној дана 3. фебруара 2014. 
године, Одлуком број 12-1-i/14.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401-6/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

75

На основу члана 37. став 1. тачка 
21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) 
и члана 14. став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и 
29/2011), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој  19.  седници,  одржаној 
08. априла  2014. године,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихаватању Извештаја 

o утрошку средстава Месне 
заједнице  „Дунав“ Бачка Паланка 

за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај o утрошку 
средстава Месне заједнице „Дунав“ Ба-
чка Паланка за 2013. годину, који је ус-
војио Савет Месне заједнице „Дунав“ Ба-
чка Паланка, на својој седници одржаној 

дана 12. фебруара 2014. године, Одлуком 
број:11-3/14.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401-5/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

76

На основу члана 37. став 1. тачка 
21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) 
и члана 14. став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 и 
29/2011), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 19. седници, одржаној 08. 
априла  2014. године,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
о прихватању Извештаја o 

реализацији финансијског плана 
Месне заједнице „Центар“ Бачка 

Паланка за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај o реализа-
цији финансијског плана Месне заједни-
це „Центар“ Бачка Паланка за 2013. годи-
ну, који је усвојио Савет Месне заједнице 
„Центар“ Бачка Паланка, на својој 6. се-
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дници, одржаној дана 19. фебруара 2014. 
године, Одлуком број: 28-1/2014.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401-5/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

77

На основу члана 37. став 1. та-
чка 21. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013- пречишћен текст) 
и члана 14. став 2. Одлуке о месним 
заједницама („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 26/2008, 2/2010 
и 29/2011), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој  19. седници, одржаној 
08. априла  2014. године,  донела  је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К
прихватању Извештаја o 

извршењу прихода и расхода Месне 
заједнице „Стари град“ Бачка 

Паланка за 2013. годину

I

Прихвата се Извештај o извршењу 
прихода и расхода Месне заједнице „Ста-
ри град“ Бачка Паланка за 2013. годину, 
који је усвојио Савет Месне заједнице 
„Стари град“ Бачка Паланка, на седници 
одржаној дана 25. фебруара 2014. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-401-4/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

78
На основу члана 35. тачка 3а. Закона о 
ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 111/2009, 
92/2011 и 93/2012) и члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 19. 
седници, одржаној дана 08. априла 2014. 
године, усваја

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 

2014. ГОДИНУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Годишњи план рада Општинског 
штаба за ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка за 2014. годину обухвата:

 - тежишне задатке Општинског 
штаба, где су утврђене непо-
средне изворне надлежности 
које су прописане Законом о 
ванредним ситуацијама, Уред-
бом о саставу и начину рада 
штабова за ванредне ситу-
ације („Службени гласник РС“ 
бр.98/10) и другим прописима,



16. април 2014. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 7/2014 - страна 143  

 - задатке који су Законом пропи-
сани, или наложени од стране 
виших органа и задатке детаљ-
није разрађене, а из надлеж-
ности су локалне самоуправе, 
где Општински штаб учест-
вује као координатор, предла-
гач и иницијатор.

Годишњим планом рада обухвата 
се период јануар - децембар 2014. годи-
не и у основи се заснива на постојећим 
законским прописима, а његова реализа-
ција ће зависити и од динамике доноше-
ња подзаконских аката, који се очекују 
у 2014. години, а у надлежности су Вла-
де Републике Србије и Министарства 
унутрашњих послова.

Поред наведених задатака, по нало-
гу Републичког и Окружног штаба за ван-
редне ситуације, Општински штаб за ван-
редне ситуације Општине Бачка Паланка 
у 2014. години извршаваће и друге задатке 
који нису саставни део овог плана.  

I  ТЕЖИШНИ ЗАДАЦИ 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА У 
2014. ГОДИНИ

1. Задаци који се односе на:
а/ Израду Годишњег извештаја 
о раду општинског Штаба за 
ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка за 2013. годину.
б/ Израду и утврђивање 
предлога Годишњег плана рада 
општинског Штаба за ванредне 
ситуације Општине Бачка 
Паланка за 2014. годину.

2. Задаци који се односе на израду:
 - Процене угрожености од еле-

ментарних непогода и других 
несрећа на територији Општи-
не Бачка Паланка,

 - Планова заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама за 

територију Општине Бачка 
Паланка

3. Информисање Штаба о реализацији 
задатака, а односе се на:
 - Предузимање превентивних и 

других мера одбране од попла-
ва, пожара, града и др.

 - Праћење опасности, информи-
сање и обавештавање станов-
ништва о опасностима, ризи-
цима који угрожавају станов-
ништво, материјална добра и 
животну средину и предузе-
тим превентивним мерама за 
смањење ризика од елементар-
них непогода и других несрећа

 - Активности локалних самоу-
права у вези довођења система 
за јавно узбуњивање у функ-
цију и стања система осма-
трања, раног упозоравања, 
обавештавања и узбуњивања 
из надлежности Општине,

 - Стање, управљање, евиденцију 
и проблематику склоништа на 
подручју Општине Бачка Па-
ланка

 - Стање, предузете мере и про-
блеми у области заштите од не-
експлодираних убојних сред-
става, као и других актуелних 
задатака цивилне заштите у 
Општини Бачка Паланка,

 - Обуку Штаба, јединица, пове-
реника и активности стручно-
оперативних тимова Штаба,

 - Информисање Штаба о стању 
израђености планова зашти-
те и спасавања у ванредним 
ситуацијама, као и плановима 
заштите од удеса у Општини 
Бачка Паланка.

4. Разматрање Информације о 
стању, предузетим мерама и 
проблемима у реализацији 
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задатака у области заштите од пожара и рад ватрогасно-спасилачких јединица на 
територији Општине Бачка Паланка (ВСЈ Општине).

5. Активности које се односе на координацију субјеката заштите и спасавања на 
подручју Општине Бачка Паланка,

6. Друге задатке које наложи: МУП-Сектор за ванредне ситуације, Републички 
Штаб за ванредне ситуације и Окружни Штаб за ванредне ситуације.

I

ОПЕРАТИВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА

Ред.
број

САДРЖАЈ РАДА - 
АКТИВНОСТ

НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ САРАЂУЈЕ РОК НАПОМЕНА

1 2 3 4 5 6

1.

Израда предлога Го-
дишњег извештаја 
о раду општинског 
Штаба за ванредне 
ситуације општине 
Бачка Паланка за 
2013. годину.

Надлежна 
орг. јединица 
Општинске 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Командант 
и начелник 
Штаба

Јануар 2014
Доставља се 
на усвајање 
Скупштини 
општине

2.

Израда предлога 
Годишњег плана рада 
општинског Штаба 
за ванредне ситуације 
општине Бачка 
Паланка за 2014. 
годину.

Надлежна 
орг. јединица 
Општинске 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Командант 
и начелник 
Штаба

Јануар 2014
Доставља се 
на усвајање 
Скупштини 
општине

3.

Разматрање и 
давање мишљења 
на предлог Процене 
угрожености од 
елементарних 
непогода и других 
несрећа на нивоу 
Општине

Надлежна 
орг јединица 
Општинске 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

У складу са 
роковима 
који про-
изилазе из 
Упутства о 
методологији 
за израду 
Процене уг-
рожености и 
планова заш-
тите и спаса-
вања у ван-
редним ситу-
ацијама („Сл. 
гласник РС“ 
бр.96/2012)

4.

Разматрање 
и давање 
мишљења на 
План и документе 
Плана заштите 
и спасавања 
у ванредним 
ситуацијама у 
Општини

Надлежна 
орг јединица 
Општинске 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

У складу са 
роковима који 
произилазе 
из Упутства 
о методоло-
гији за израду 
Процене уг-
рожености и 
планова заш-
тите и спаса-
вања у ван-
редним ситу-
ацијама („Сл. 
гласник РС“ 
бр.96/2012)
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5.

Анализа стања и 
организације заш-
тите и спасавања на 
подручју Општи-
не Бачка Паланка 
у 2014. години и 
предлагање мера 
за унапређење 
стања заштите и 
спасавања

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

Децембар 
2014

6.

Праћење опасности, 
информисање  и 
обавештавање стано-
вништва о  опаснос-
тима, ризицима који 
угрожавају станов-
ништво, материјална 
добра и животну 
средину и предузи-
мање превентивних 
и оперативних мера 
за смањење ризика 
од елементарних не-
погода и других не-
срећа током године

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

- Начелник    
Општ. управе

Током године, 
у зависности 
од опасности 
које 
угрожавају 
Општину

7.

Предлагање, раз-
матрање и доно-
шење закључка о 
именовању чланова 
стручно-оператив-
них тимова за извр-
шавање специфич-
них задатака зашти-
те и спасавања

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

Управа за ВС у 
Новом Саду Март 2014

8.

Разматрање 
Извештаја о 
стању и довођењу 
система за јавно 
узбуњивање 
(сирена) у функцију

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

II и IV 
квартал

9.

Разматрање 
Извештаја о 
предузимању 
превентивних 
мера у области 
одбране од поплава 
из надлежности 
Општине Бачка 
Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба
        

- Надлежно  
               ВДП

IV тромесечје 
(у случају 
поплава Из-
вештај ће се 
разматрати 
непосредно по 
спроведним 
активностима 
одбране од 
поплава)

  10. 

Разматрање Из-
вештаја о стању, 
управљању, евиден-
цији и проблема-
тици склањања на 
подручју Општине 
Бачка Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

III квартал
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11.

Информисање 
Штаба о стању из-
рађености планова 
заштите и спасавања 
у јединицама локал-
не самоуправе, као и 
плановима заштите 
од удеса у Општини 
Бачка Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

Током годи-
не (у складу 
са роковима 
који про-
изилазе из 
Правилника о 
начину изра-
де и садржају 
плана зашти-
те од удеса)

12.

Покретање 
иницијативе за 
израду Плана 
заштите од пожара 
за територију 
Општине Бачка 
Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

Управа за ВС у    
Новом Саду Април 2014.

13.

Покретање 
иницијативе за 
израду Санационог 
плана за отклањање 
последица 
од пожара на 
територији 
Општине Бачка 
Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

Управа за ВС у    
Новом Саду Април 2014.

14.

Разматрање 
Информације о 
активностима, 
стању, предузетим 
мерама и 
проблемима 
у реализацији 
задатака 
Ватрогасно-
спасилачке 
јединице у 
Општини Бачка 
Паланка у 2014. 
години

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

- Командир 
  ВСЈ у 
Општини

II и IV 
тромесечје

15.

Разматрање 
Извештаја о 
функционисању 
система одбране од 
града на подручју 
Општине Бачка 
Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

II и IV 
тромесечје
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Разматрање 
Извештаја о 
спровођењу 
превентивних мера 
заштите од пожара 
на територији 
Општине Бачка 
Паланка и о 
реализацији Плана 
превентивних мера 
заштите од пожара 
и код субјеката који 
складиште, користе 
и превозе опасне 
материје

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

Током године 
(у складу са 
роковима 
који 
произилазе из 
Правилника 
о начину 
израде и 
садржају 
плана 
заштите од 
удеса)

17.

Разматрање 
Информације о 
стању попуне и 
оспособљености 
јединица, 
повереника 
и заменика 
повереника 
цивилне заштите и 
јединица цивилне 
заштите опште 
намене Општине 
Бачка Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

III тромесечје

18.

Разматрање 
Информације 
о облицима 
сарадње између 
свих субјеката 
система заштите 
и спасавања 
на територији 
Општине Бачка 
Паланка (привредна 
друштва и друга 
правна лица, 
невладине органи-
зације, Војска, 
МУП, инспекцијски 
и други органи), 
у реализацији 
задатака заштите 
и спасавања на 
подручју Општине 
Бачка Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

III тромесечје

19.

Разматрање 
Информације о 
свим видовима 
обучавања субјеката 
из области заштите 
и спасавања у 
Општини Бачка 
Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

IV тромесечје
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20.

Разматрање 
Извештаја о 
раду стручно-
оперативних тимова 
за извршавање 
специфичних 
задатака заштите 
и спасавања 
(образованих за 
потребе Штаба)

Начелник 
Штаба

Надлежна 
орг јединица 
Општинске 
управе

- Са 
руководиоцем 
СОТ-а,

- Са члановима 
Штаба

IV тромесечје

21.

Информисање 
Штаба о задацима 
које наложи 
МУП-Сектор за 
ванредне ситуације, 
Републички штаб за 
ванредне ситуације 
и Окружни штаб за 
ванредне ситуације 
и о њиховој 
реализацији

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

- Управа за ВС 
у Новом Саду

- Начелник 
Штаба

- МУП-СЗВС
- РШЗВС
- ОШЗВС

Током године

22.

Остала актуелна 
питања која 
се односе на 
предузимање 
превентивних 
и других мера 
у реализацији 
задатака 
цивилне заштите 
(снабдевање и 
квалитет пијаће 
воде, о спроведеним 
мерама заштите 
стрних усева и др.)

Начелник 
Штаба

Надлежна 
орг јединица 
општинске 
управе

- Са 
руководиоцем 
СОТ-а,

- Са члановима 
Штаба

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-217-8/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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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. За-
кона о запошљавању и осигурању за слу-
чај незапослености („Службени гласник 
Републике Србије“ број 36/2009 i 88/2010) 
и закључка Савета за запошљавање 
Општине Бачка Паланка, Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 19. сед-
ници, одржаној дана 08. априла 2014. го-
дине, донела је 

АКЦИОНИ ПЛАН 
запошљавања Општине Бачка 

Паланка за 2014.годину

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Акционим планом запошљавања 
Општине Бачка Паланка за 2014.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 мера. 

Услов за одобрење суфинанси-
рања програма или мера активне поли-
тике запошљавања је да локална само-
управа формира Локални савет за запо-
шљавањe, донесе Локални ациони план 
запошљавања, којим је обезбеђено више 
од половине потребних средстава за фи-
нансирање одређеног програма или мере, 
и усклађење програма и мере са приори-
тетима 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-
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 2014. годину :

 - Установљавање мера за 
смањање незапослености,
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 - Подстицање запошљавања 
теже запошљивих група неза-
послених лица млађих од 30 
година и старијих од 50 година

 - 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

 - Омладински клуб Општине 
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 км2што 
је за око 100км2више од просечне вели-
чине војвођанских општина. Дунав чини 
према југу границу општине, она је и 
природна граница али не у потпуности 
јел се југоисточни делови општинске те-
риторије налазе у Срему, са друге стра-
не 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, и то 12 насеља (Бачка Па-
ланка, Челарево, Обровац, Товаришево, 
Карађорђево, Младеново, Нова Гајдо-
бра, Стара Гајдобра, Силбаш, Деспото-
во, Пивнице и Параге). Поред тога њој 
припадају и два мања насеља у Срему 
(Нештин и Визић). 

Бачка Паланка је администра-
тивно, привредно и културно седиште 
општине. Заузима површину од 130,4 
км2 што је 22,5% од укупне површине 
општине, у дужини од 3-5 км а у ширини 
од 2-3 км. 

Веома повољан географски по-
ложај Бачке Паланке, налази се на левој 
обали Дунава, који представља европску 
речну артерију. Изузетно добре копнене 
везе, од Новог Сада је удаљен 41 км, од 
Београда 122 км, Сомбора 74 км, Субо-
тице 107 км итд.

Према попису из 2011 и подацима 
Завода за статистику  Републике Србије 
национална структура је следећа:

УКУПНО у општини Бачка Па-
ланка има 55.528 становника од тога:

Срби-43843; Словаци-5047; Мађа-
ри-1356; Роми 1064; Хрвати 819; Југосло-
вена 160; Црногораца 133; Немаца 105; 
Албанаца 72; Муслимана 69; Русина 53; 
Македонаца 51; Словенаца 39; Украина-
ца 27; Руса 25; Буњеваца 22; Бошњака 11; 
Румуна 6; Бугара 5 и осталих 2621.
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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 прешколско, 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 Увалић'' 
и гимназија ''20. Октобар''). У Бачкој Паланци егзистира Културни центар, књижевни 
клуб ''Дис'', ЦТКУ ''Коста Абрашевић'', црквени хор ''Свети Јован Крститељ'', Народна 
библиотека ''Вељко Петровић'', друштво за очување баштине ''Панонија''. Носиоци ин-
формисања су радио и телевизија ''БАП'', ''Недељне новине'', ''Паланачки недељник'', као 
и приватна радио станица ''Импулс'' и радио Црквене општине ''Тавор'', као и гласило 
Општег удружења предузетника ''Паланачки предузетник''.

СТАНОВНИШТВО ПРЕКО 15 ГОДИНА СТАРОСТИ ПРЕМА ШКОЛСКОЈ 
СПРЕМИ
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III ЛОКАЛНO ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА

Опис локалне економске ситуације изложиће се кроз анализу кључних области 
привреде наше Општине, а које су образложене у СТРАТЕГИЈИ ПРИВРЕДНОГ РАЗ-
ВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ОД 2010. ДО 2014. ГОДИНЕ.

ПРИВРЕДА

У Општини Бачка Паланка је укупно регистровано око 2.100 привредних субјека-
та, од чега је предузетничких фирми око 1.450, а предузећа око 650. У односу на предход-
ну годину постоји негативан тренд регистрованих привредних субјеката.

Број привредних друштава 2010 2011 2012 2013

1 Активних 729 667 651 650

2 Новооснованих 37 40 28

3 Брисаних-угашених 57 98 38

Број предузетника 2010 2011 2012 2013

1 Активних 1417 1450 1424 1450

2 Новооснованих 204 233 149

3 Брисаних-угашених 211 203 176

Бачка Паланка  поред евидентних тешкоћа, данас је позната по производњи под-
них облога (''Таркет'', ''Синтелон'', ''Ениа''), производња сокова (''Нектар''), вештачког 
ђубрива (''Фертил''), пиварска индустрија (''Carlsberg") производња џамбо врећа ("Див 
траде"), чајева ("Фруцтус"), пољопривредне машине и алатке (''Мајевица''), производња 
проивода од лима (''Себастијан''), производња чарапа ("Real Knniting"), производња елек-
троинсталационог 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 
и који из године у годину бележи добре резултате. У току 2013. године објављене су две 
кредитне линије у укупном износу од 7.460.000,00 динара и реализовано је укупно 37 
кредита у износима од 140.000,00 до 300.000,00 динара по каматној стопи 4,5% са три ме-
сеца грејс периода и роком отплате годину дана. За 2014 из буџета Општине предвиђено 
је додатних 4,8 милиона динара што би укупно чинило око 12 милиона динара средстава 
за нове кредите и подршку предузетницима.

ПОЉОПРИВРЕДА

У општини Бачка Паланка постоји Фонд за развој пољопривреде.

Овај Фонд је у току 2013. године кроз пет кредитних линија и 216 одобрених кре-
дита пласирао  укупно 46.827.681.00  динар регистрованим пољопривредним газдин-
ствима. Планирана буџетска средства за 2014.  годину су 10 милиона динара.

Тренутно је регистровано 5.456 пољопривредних газдинстава.



16. април 2014. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 7/2014 - страна 153  

ТУРИЗАМ 

Стратегија промоције туристичке 
организације допринела је бољој слици 
Бачке Паланке као атрактивне туристич-
ке дестинације са великим туристичким 
потенцијалима и могућности прихвата 
домаћих и страних гостију. Реализација 
програмских активности у 2013. 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 промо-
цији туризма

 - Обезбеђење информативно 
промотивног материјала којим 
се промовишу туристичке 
вредности јединице локалне 
самоуправе

 - Информација о целокупној ту-
ристичкој понуди на терито-
рији општине као и друге ак-
тивности значајне за туризам

 - Организовање и учешће у ор-
ганизацији туристичких, на-
учних, спортских, културних 
и других скупова и манифес-
тација

 - Рад туристичко информати-
вног центра

 - Изградња туристичке инфра-
структуре и уређење простора.

ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

На основу података Оделења за 
привреду општине Бачка Паланка пред-
виђене су следеће радне зоне:

ПОДАЦИ О РАДНИМ ЗОНАМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

1. Просторним планом општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 
20/2012), ван грађевинског реона на-
сељених местаопштине Бачка Паланка 
идентификовано је 17 постојећих и 16 
планираних радних зона. За планиране 
радне зоне је непходно израдити планове 
детаљне регулације (донета је одлука о 
изради ПДР-а за једну планирану зону 
ванграђевинског реона). Постојеће и пла-
ниране радне зоне, одређене просторним 
планом општине, имају следеће површи-
не:

1.1.ПОСТОЈЕЋЕ радне зоне ван 
насељених места општине Бачка Па-
ланка 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,

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,
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1.1.13. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 13 – површина 11,69 ha,

1.1.14. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 14 – површина 23,62 ha,

1.1.15. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 15 – површина 15,20 ha,

1.1.16. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 16 – површина 12,12 ha,

1.1.17. К.О.Нова Гајдобра, локали-
тет 17 – површина 9,04 ha.

1.2.ПЛАНИРАНЕ радне зоне ван 
насељених места општине Бачка Па-
ланка су:

1.2.1. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 1 – површина 65,14 ha,

1.2.2. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 2 – површина 90,20 ha,

1.2.3. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 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, локали-
тет 10 – површина 55,81 ha,

Напомена: за део радне зоне је 
израђен План детаљне регулације дела 
радне зоне у Новој Гајдобри („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
5/2011), формиране парцеле за нове јав-
не површине и израђен пројекат инфра-
структурног опремања и исходована је 
грађевинска дозвола.Реализација проје-

кта 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 повр-
шине,

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,

радне површине у оквиру зоне 
стамбене намене 0,89 ha (*напомена: не

постоји назнака постојеће/плани-
рано),

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

2. ПОДАЦИ о радним зонама из 
планова генералне регулације насеље-
них места општине Бачка Паланка:

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

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 насељеног места 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 14/2007) –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.

ЗАПОСЛЕНОСТ

ЗАПОСЛЕНОСТ

УКУПНО ЖЕНЕ
ЗАПОСЛЕНИЦИ 

У ПРАВНИМ 
ЛИЦИМА

ЗАПОСЛЕНИ КОД 
ПРЕДУЗЕТНИКА И 

ПРЕДУЗ
Јужнобачки округ 183586 46,7% 138435 45151

Бачка Паланка 12307 41,5% 9205 3102
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ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ЗА ДЕЦЕМБАР 2013
Просечне зараде Просечне зараде без пор. и допр.

XII 2013 I - XII 2013 XII  2013 I - XII  2013
Р. Србија 70071,00 60708,00 50820,00 43932,00
Јужнобачки округ 80507,00 65099,00 58365,00 47153,00
Бачка Паланка 73984,00 66588,00 53753,00 48591,00

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 4 године налази се:

 - 2010. година(октобар )-7812 лица ( од тога 4143 жена)

 - 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)

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

СПРЕМЕ УКУПНО ЖЕНЕ

I 2111 1065
II 444 197
III 1911 855
IV 1910 1086
V 36 15
VI 298 197

VII-1 455 280
VII-2 3 0

Преглед незапослених лица по полу и старости:
СТАРОСТ УКУПНО ЖЕНЕ

15-29 2176 952
30-39 1810 994
40-49 1701 964
50-59 1494 770
60-65 216 15

Преглед незапослених лица према дужини чекања на запослење:

ДУЖИНА ЧЕКАЊА УКУПНО ЖЕНЕ
До 3 месеца 1143 530
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3 - 6 месеци 517 247
6 - 9 месеци 446 214
9 - 12 месеци 479 210
1 - 2 године 1058 482
2 - 3 године 814 407
3 - 5 година 1121 611
5 - 8 година 746 444
8 - 10 година 304 175

Преко 10 година 540 375
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 216.

Укупно корисника новчане накнаде на евиденцији Службе Бачка Паланка има 
1467.

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 
здравља на раду, испит за ношење ватреног оружја, 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 језика,  дефектолози, олигофренолози, 
фармацеути и менаџери разних профила.

Суфицитарна занимања су правници, економисти, васпитачи,  професори, учи-
тељи, матуранти гимназије, економски техничари, пољипривредни техничари, дипло-
мирани  инжењери пољопривреде, текстилни и кожарски радници и трговци. 

Служба у оквиру свог програма рада је предложила обуке за стицање знања и 
вештина у занимању: месари, руковаоци грађевинских машина, виљушкаристи инфор-
матичке обуке и обуке за рад на ЦНЦ  машинама.

V ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Циљеви политике запошљавања на територије Општине Бачка Паланка за 2014. 
годину су:
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 - Смањење ефеката економске кризе на постојећа радна места и подстицање 
формалне запослености,

 - Успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености,

 - Подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла, 

 - Укључивање незапослених лица у програме додатног образовања и обуке,

 - Подстицање запошљавања младих,

 - Подршка смањењу неформалног рада,

 - Подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица,

 - Унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера,

 - Сарадња са образовним институцијама у циљу усклађивања са потребама тр-
жишта рада,

 - Подстицање теже запошљивих лица у запошљавању, 

 - Борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошља-
вања /старији од 50 година, самохраних мајки, Рома и осталих маргинализова-
них група/,

 - Отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавање.

VI МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА ЗА 2014. ГОДИНУ

Мере активне политике запошљавања реализује Општина Бачка Паланка и локал-
ни савет запошљавања у сарадњи са НСЗ Служба Бачка Паланка.

У складу са Акционим планом за 2014. годину предвиђене су следеће мере:

Субвенције за запошљавање и то:

 - јавни радови

 - рад Савета за запошљавање и организација Сајма запошљавања.

Предлог мера расподеле средстава за реализацију мера активне политике запо-
шљавања Општине за 2014. годину су:

 - Јавни радови –      3. 300 000,00 динара

 - Рад Савета за запошљавање и организација сајма   
за запошљавање       200 000,00 динара 

УКУПНО СРЕДСТАВА:        3. 500 000,00 динара.

За предвиђене активне мере из буџета Општине је издвојено 3.500.000,00 динара.

Планирана  средства од АП Војводине 3.000 000,00 динара.

ЦИЉ – Повећано запошљавање млађих од 30 и старијих од 50 година
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Програми, 
мере и 

активности

Очекивани 
резултати

инди 
катори

Носиоци 
активности 

и рок

Потребна 
финансијска 

средства у РСД

Планирани извори финансирања

Буџет 
локалне 

заједнице
Буџет АПВ

Републи-
чки 

буџет

Јавни 
радови

Интерес 
локалне 

самоуправе

Број 
укључених 

лица
НСЗ и ЛСЗ 6.300.000,00 3.300.000,00 3.000.000,00

Преглед трошкова по мерама запошљавања

МЕРА БР. ЛИЦА МЕСЕЦИ ИЗНОС УКУПНО

Јавни радови 6.300.000,00

УКУПНО: 6.300.000,00

VII НАДЛЕЖНОСТИ

Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за 
2014. 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 2014. годину извештај достави председнику Општине Бачка Паланка и Општинском 
већу Општине Бачка Паланка.

Члан 2. 

Овај Акциони план запошљавања Општине Бачка Паланка за 2014. годину обја-
виће се у  „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-10-3/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

80
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије", број 129/2007) и чланoва 37. став 1. тачка 6. и 108. став 
1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка", број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 19. седници, 
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одржаној дана 08. априла 2014. године, 
донела  је

О Д Л У К У
о приступању изради акционог 
плана за унапређење и развој 
пољопривреде на територији 

Општине Бачка Паланка за период 
од 2014 – 2018. године

Члан 1.

Приступа се изради Акционог 
плана за унапређење и развој пољопри-
вреде на територији Општине Бачка Па-
ланка за период од 2014 – 2018. године у 
циљу подстицања ефикасности и конку-
рентности пољопривредне производње.

Члан 2.

Овом одлуком обавезује се пред-
седник Општине Бачка Паланка да име-
нује чланове Комисије за израду Ак-
ционог плана за унапређење и развој 
пољопривреде на територији Општине 
Бачка Паланка за период од 2014 – 2018. 
године (у даљем тексту: Комисија), коју 
ће чинити: представници јавног, при-
ватног и цивилног сектора који су ди-
ректни или индиректни носиоци развоја 
пољопривредне производње.

Члан 3.

Задатак Комисије је да прикупи 
податке и дефинише пресек тренутног 
стања, детаљно и реално сагледа ситу-
ацију у пољопривреди и да на темељу 
најизраженијих потреба и проблема, 
формулисањем мера за решавање дефи-
нисаних и истражених потреба, сачини 
Предлог Акционог плана за унапређење 
и развој пољопривреде на територији 
Општине Бачка Паланка за период од  
2014 - 2018. године.

Члан 4.

Комисија ће радити у седницама 
којима ће председавати председник Ко-
мисије или лице које он овласти.

Стручне, административне и 
техничке послове за потребе Комисије 
обављаће Одељење за привреду Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка.

Члан 5.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-320-8/2014
08. април 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

81

На основу члана 19. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/2012), члана 
37. и члана 108. став 1. Статута Општи-
не Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 
- пречишћен текст), Скупштина општи-
не Бачка Паланка, на својој 19. седници, 
одржаној дана 08. априла 2014. године, 
донела је

О Д Л У К У
о висини накнаде за рад у 

Надзорним одборима председнику 
и члановима Надзорних одбора 
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јавних предузећа чији је оснивач 
Општина Бачка Паланка

Члан 1.

Одлуком о висини накнаде за рад 
у Надзорним одборима председнику и 
члановима Надзорних одбора јавних 
предузећа чији је оснивач Општина Ба-
чка Паланка (у даљем тексту: Одлука), 
уређује се начин утврђивања висине и 
начин исплате накнаде,  председнику 
и члановима Надзорних одбора јавних 
предузећа чији је оснивач Општина Ба-
чка Паланка, за рад у Надзорном одбору.

Члан 2.

Председник и чланови Надзорног 
одбора у јавним предузећима чији је 
оснивач Општина Бачка Паланка (у 
даљем тексту: Надзорни одбор), имају 
право на накнаду за рад у Надзорном 
одбору (у даљем тексту: накнада).

Накнада Надзорног одбора састоји 
се од:

 - фиксног дела

 - променљивог дела.

Члан 3.

Критеријуми за одређивање 
фиксног дела накнаде Надзорног одбора 
(у даљем тексту: фиксни део накнаде) су:

 - задаци чланова,

 - одговорност,

 - финансијско стање предузећа 
и

 - економско окружење.

Члан 4.

Висина фиксног дела накнаде, 
полазећи од критеријума из члана 3. 
ове Одлуке, утврђује се месечно у нето 
износу и то:

 - износ месечне накнаде пред-
седника Надзорног одбора – 
25.000,00 динара,

 - износ месечне накнаде члана 
Надзорног одбора – 20.000,00 
динара.

Фиксни део накнаде обрачунава 
се и исплаћује на месечном нивоу, на ос-
нову посебног акта директора, који оба-
везно садржи извештај о степену реали-
зације  Програма пословања Предузећа у 
месецу за који се обрачунава и исплаћује 
накнада и одредбе о припадајућој висини 
накнаде у складу са ставом 1. овог члана.

Извештај о исплаћеним накнада-
ма за рад Надзорног одбора, као и из-
вештај о степену реализације Програма 
пословања, достављају се Општинском 
већу и Скупштини општине, заједно са 
годишњим извештајем о пословању Пре-
дузећа.

Члан 5.

Променљиви део накнаде Надзор-
ног одбора (у даљем тексту: променљиви 
део накнаде) везан је за допринос Над-
зорног одбора у остваривању Програма 
пословања Предузећа, у смислу да Пре-
дузеће, у пословној години, по извештају 
о пословању Предузећа који усвоји осни-
вач, послује са добитком.

Променљиви део накнаде припада 
за пословну годину у којој Предузеће ос-
твари нето добит.

Висина променљивог дела нак-
наде под условима из става 1. и 2. овог 
члана, обрачунава се и исплаћује у виси-
ни до 20% од укупно исплаћене накнаде 
у години у којој је Предузеће остварило 
нето добит.

Укупан новчани износ из става 3. 
ове Одлуке, дели се равномерно председ-
нику и члановима Надзорног одбора.
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Члан 6.

Променљиви део накнаде ис-
плаћује се из средстава Предузећа јед-
нократно или у више делова, у складу са 
могућностима Предузећа, а након при-
хватања извештаја о пословању од стра-
не Скупштине општине.

Одлуку о начину исплате 
променљивог дела накнаде из става 1. 
овог члана доноси  Надзорни одбор, на 
предлог директора Предузећа.

Члан 7.

Ако предузеће касни са исплатом 
зарада запосленима, односно не врши 
исплату зарада у роковима предвиђеним 
колективним уговором код послодавца, 
исплата фиксног дела месечне накнаде 
Надзорном одбору вршиће се у складу са 
динамиком исплате зарада зпосленима.

Члан 8.

Надзор над спровођењем ове 
Одлуке врши Одељење за финансије и 
буџет Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка.

Уколико се утврде неправилности 
у обрачуну и исплати фиксног дела нак-
наде за рад или у начину исплате проме-
нљивог дела накнаде, утврђених одред-
бама ове Одлуке, Општинска управа има 
право да наложи Предузећу да исправи 
утврђене неправилности.

О утврђеним неправилностима и 
неизвршавању наложених мера Општин-
ска управа је обавезна да Општинском 
већу и Скупштини општине достави из-
вештај.

Члан 9.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о накнадама 
председнику и члановима Надзорних 

одбора јавних предузећа чији је осни-
вач Општина Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
32/2013).

Члан 10.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-121-1/2014
08. април 2014. године
БАЧ КА ПАЛАНКА

 
Председник

Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

82

На основу члана 9. а у вези чла-
на 7. Закона о платама у државним ор-
ганима и јавним службама (”Службе-
ни гласник Републике Србије” број 
34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 
92/2011,99/2011,10/2013 и 55/2013), чла-
на 2. и 5. Уредбе  коефицијентима за 
обрачун и исплату плата именованих и 
постављених лица и запослених у држ-
ваним органима ("Службени гласник Ре-
публике Србије" број 44/2008 и 2/2012), 
члана 56. Закона о платама државних 
службеника и намештеника ("Службени 
гласник Републике Србије" број 62/2006, 
63/2006,115/2006, 101/2007,99/2010, и 
108/2013), и члана 37. став 1. тачка 6. Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 19.  се-
дници, одржаној дана 08. априла 2014. 
године, донела је
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О Д Л У К У
о платама изабраних,именованих 
и постављених лица у органима 
Oпштине и Општинском јавном 

правобранилаштву Општине 
Бачка Паланка

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се начин 
утврђивања плата, накнаде и остала 
примања изабраних, именованих и по-
стављених лица у органима Општине 
и Општинском јавном правобранилаш-
тву Општине Бачка Паланка (у даљем 
тексту:Одлука).

II ПЛАТЕ 

Члан 2. 

Право на плату, у складу са овом 
Одлуком, имају: 

 - председник и заменик пред-
седника Општине,

 - председник Скупштине 
општине,

 - три члана општинског већа на 
сталном раду, 

 - општински јавни правобрани-
лац,

 - начелник и заменик начелника 
Општинске управе,

 - секретар и заменик секретара 
Скупштине општине.

 - три помоћника председника 
Општине.

Члан 3.

Плате изабраних, именованих и 
постављених лица из члана 2. ове Одлу-
ке утврђују се на основу:

1. основице за обрачун плате,

2. коефицијента који се множи 
основицом,

3. додатка на плату,

4. обавеза које запослени плаћа 
по основу пореза и доприноса 
за обавезно социјално осигу-
рање из плате, у складу са За-
коном.

Члан 4. 

Основицу за обрачун и исплату 
плата одређује Влада Републике Србије.

Члан 5.

За обрачун и исплату плата по ко-
ефицијентима утврђеним овом Одлуком 
обезбеђена су средства у буџету Општи-
не Бачка Паланка.

Члан 6.

Коефицијент изражава сложеност 
послова које обавља изабрано, именова-
но и постављено лице, одговорност, ус-
лове рада и стручну спрему.

Коефицијент садржи и додатак на 
име накнаде за исхрану у току рада и ре-
грес за коришћење годишњег одмора. 

Члан 7.

Плата утврђена у смислу члана 3. 
ове Одлуке исплаћује се за рад у пуном 
радном времену, односно радном време-
ну које се сматра пуним. 

Члан 8.

Коефицијент за обрачун и испла-
ту плате изабраних лица износи: 

 - 7,74 - председник општине,
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 - 7,73 - заменик председника 
општине,

 - 7,73– председник Скупштине 
општине,

 - 4,30 – члан Општинског већа 
на сталном раду,

Члан 9.

Коефицијент за обрачун и испла-
ту плата именованих и постављених 
лица износи: 

 - 14,85 – начелник Општинске 
управе,

 - 14,84 – заменик начелника 
Општинске управе,

 - 14,84 – секретар Скупштине 
општине, 

 - 14,84 – општински јавни пра-
вобранилац

 - 14,67 – помоћници председни-
ка Општине 

Коефицијенти утврђени у прет-
ходном ставу овог члана увећавају се по 
основу сложености и одговорности по-
слова за додатни коефицијент и то: 

 - 9,00 – за начелника Општинске 
управе,

 - 9,00 – за заменика начелника 
Општинске управе,

 - 9,00 – за секретара Скупштине 
општине, 

 - 9,00 – за општинског  јавног 
правобраниоца

 - 3,50 – за помоћнике председ-
ника Општине.

Члан 10. 

Коефицијенти утврђени у члану 9. 
ове Одлуке увећавају се за 30%. 

III  НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА 

Члан 11. 

Изабрана, именована и постављена 
лица у органима општине и Општинском 
јавном правобранилаштву право на нак-
наде трошкова и остала примања оства-
рују у складу са важећим прописима. 

IV  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12. 

Изабрано, именовано и поста-
вљено лице по престанку функције има 
право на накнаду плате 3 месеца од дана 
када му је престала функција, а у виси-
ни плате коју је имао на дан престанка 
функције, односно за постављено лице у 
време када му је престао радни однос. 

Постављено лице које по исте-
ку мандата не буде поново постављено 
или које у току мандата буде разрешено, 
може се распоредити на радно место у 
Општинској управи које одговара њего-
вој стручној спреми и радним способно-
стима.

Уколико се постављено лице не 
може распоредити на начин из става 2. 
овог члана или не прихвати понуђени 
распоред, престаје му радни однос. 

Право на накнаду плате из става 
1. овог члана престаје пре протека рока 
од три месеца ако бивши функционер за-
снује радни однос или стекне право на 
пензију, а може бити продужено за још 
три месеца ако у та три месеца стиче 
право на пензију.

Члан 13.

Појединачна решења о оствари-
вању права у складу са овом Одлуком за 
изабрана, именована и постављена лица 
доноси  надлежно радно тело Скупшти-
не општине. 



16. април 2014. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 7/2014 - страна 165  

Члан 14. 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о платама изаб-
раних, именованих и постављених лица 
у органима Општине и Општинском 
јавном правобранилаштву Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“ број 24/2008, 2/2010,  
21/2012, 40/2012).

Члан 15.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-121-2/2014
08. април 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

83

На основу члана 37. став 1. та-
чка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
(”Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 24/2013-пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 19. седници, одржаној дана 08. ап-
рила 2014. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У
о изменама и допунама Одлуке  

о  накнадама  и наградама за рад 
одборника Скупштине општине, 

заменика председника Скупштине 
општине, чланова Општинског 

већа и  чланова радних  тела 
органа Општине

Члан 1. 

У Одлуци о накнадама и награда-
ма за рад одборника Скупштине општи-
не, заменика председника Скупштине 
општине, чланова Општинског већа и  
чланова радних тела органа Општине 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 9/2010, 21/2012, 40/2012 и 16/2013) 
у члану  2.  став  један мења се и гласи:

„Одборницима Скупштине 
општине за присуствовање седницама 
Скупштине општине припада месечна 
награда за вршење одборничке функције 
и то: у износу од 20.000,00 динара одбор-
ницима и 25.000,00 динара председници-
ма одборничких група, у нето износу.“ 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања у "Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-121-3 /2014
08. април 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

84

На основу члана 32. Закона о ло-
калној самуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007) и чла-
на 37. тачка 6. Статута Oпштине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на својој 19. седници, одражаној 
дана 08. априла 2014. године, донела је



166 страна - Броj 7/2014        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        16. април 2014. године

О Д Л У К У
о висини закупнине за пословни простор и гараже којима располаже 

Општина Бачка Паланка

Члан 1. 

Висина закупнине за пословни простор и гараже којима располаже Општина Ба-
чка Паланка, зависно од зоне и врсте пословног простора и гаража и њиховог положаја, 
по м2 месечно у динарима износи:

ЗОНА

Врста пословног простора I II III IV V VI VII

Локал (излог и улаз са улице) 455,00 360,00 270,00 220,00 180,00 135,00 90,00

Канцеларијски простор 360,00 270,00 220,00 180,00 135,00 90,00 45,00

Магацински простор 450,00 270,00 220,00 135,00 90,00 45,00 20,00

Гараже 100,00 80,00 65,00 60,00 50,00 40,00 20,00

Члан 2.

Овом одлуком утврђују се зоне распореда пословног простора и висине закупа за 
пословни простор и гараже којима располаже Општина Бачка Паланка.

Пословни простори и гараже којима располаже Општина Бачка Паланка разврс-
тавају се у следеће зоне:

I зона обухвата у Бачкој Паланци следеће улице: Краља Петра I (од Трга братства 
јединства до Шафарикове), Трг братства јединства, Блок „Партизан“, Димитрија Туцо-
вића, Ђуре Јакшића, Академика Милана Курепе, Жарка Зрењанина (од Југословенске 
армије од Цара Лазара).

II зона обухвата у Бачкој Паланци следеће улице: Цара Лазара (од Шумске до Ша-
фарикове), Шафарикову (од Југословенске армије до Цара Лазара), Козарачку, Дрварску, 
Бачку, Југословенске армије (од Браће Рибникар до Шафарикове), Веселина Маслеше (од 
Југословенске армије до Иве Лоле Рибара), Краља Петра I (од Шафарикове до Светозара 
Милетића).

III зона обухвата у Бачкој Паланци следеће улице: Бранка Бајића (од Трга братства 
јединства до железничке пруге), Цара Лазара (од Шафарикове до Светозара Милетића), 
Светозара Милетића (од Војводе Живојина Мишића до Иве Лоле Рибара), Југословенске 
армије (од Шафарикове до Светозара   Милетићеве), Иве Лоле Рибара (од Југ Богдана до 
Светозара Милетића), Веселина Маслеше (од Иве Лоле Рибара до „Чарде“ на Дунаву), 
Жарка Зрењанина (од Југословенске армије до Иве Лоле Рибара и од Цара Лазара до 
Војводе Живојина Мишића), Шафарикову (од Југословенске армије до Иве Лоле Рибара 
и од Цара Лазара до Војводе Живојина Мишића), Браће Рибникара, Југословенске армије 
(од железничке станице до Браће Рибникара), Војводе Живојина Мишића (од Шумске до 
Светозара Милетића), Шумску (од Цара Лазара до Војводе Живојина Мишића), Фруш-
когорску.
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IV зона обухвата у Бачкој Палан-
ци следеће улице: Гаврила Принципа, 
Слободана Пенезића, Иве Андрића, Хе-
роја Пинкија, Стевана Хатале, Жике По-
повића, Краља Петра I (од Светозара Ми-
летића до индустријске зоне), Цара Лаза-
ра (од Светозара Милетића до Светозара 
Марковића), Светозара Марковића (од 
Гробљанске до Доситејеве), Југословен-
ске армије (од Светозара Милетића до 
Гробљанске), Иве Лоле Рибара (од Свето-
зара Милетића до АД „Синтелон“), Саве 
Ковачевића, Југ Богдана, Бранка Бајића 
(од пруге до „Багремаре“), Банатску, 
Брегалничку, Партизанску, Македонску, 
Бранка Радичевића, Светозара Миле-
тића (од Краља Петра I до „Водице“ и од 
Иве Лоле Рибара до „Царине“), Војводе 
Живојина Мишића (од Светозара Миле-
тића до Светозара Марковића), Шумску 
(од Војводе Живојина Мишића до пру-
ге), Шафарикову (од Војводе Живојина 
Мишића до пруге), Жарка Зрењанина 
(од Војводе Живојина Мишића до пру-
ге), Гундулићеву (од Иве Лоле Рибара 
до Бранка Радичевића), Змај Јовину (од 
Иве Лоле Рибара до Бранка Радичевића), 
Ђорђа Зличића, Шафарикову (од Иве 
Лоле Рибара до Дунавске обале), Топол-
ску, Семберску, Алексе Шантића и Трг 
Патријарха Павла.

V зона обухвата у Бачкој Палан-
ци следеће улице: Дунавска обала, 20. 
октобар, Орахову, Мирослава Антића, 
Крајишких бригада, Сомборску, Скојев-
ску, Марка Орешковића, Мичуринову, 
Славка Родића, Рибарску, Марије Бур-
саћ, Ранка Шипке, Сутјеску, Петра Дра-
пшина, Омладинску, 8. марта, Милана 
Боснића, Вељка Влаховића, Шумску 
(од пруге до краја), Радничку, Браће Но-
ваков, Друго железничко насеље, Ка-
рађорђеву, Родољуба Чолаковића, Марка 
Перичина Камењара, Соње Маринковић, 
IX Војвођанске ударне бригаде, Цане 
Бабовић, Др Радивоја Увалића, 1. маја, 
Максима Горког, Жртава фашизма, Ради-

воја Ћирпанова, Вукице Павлов, Бошка 
Бухе, Олге Петров, Васе Стајића, Вуки-
це Митровић, Бачко-барањског одреда, 
Милентија Поповића, Владимира Роло-
вића, Мајевичку, Шафарикову (од пруге 
до Вашаришта), Јована Дучића.

VI зона обухвата у Бачкој Палан-
ци све улице које се не налазе у напред 
наведеним зонама, као и насеље Челаре-
во.

VII зона обухвата насеља: Обро-
вац, Tоваришево, Kарађорђево, Младе-
ново, Гајдобра, Нова Гајдобра, Силбаш, 
Параге, Деспотово, Пивнице, Нештин и 
Визић.

Члан 3.

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

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престају да вaже Одлука о висини 
закупнине за пословни простор и 
гараже којима раполаже Општина Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 29/2013) и Одлука 
о измени и допуни Одлуке о висини 
закупнине за пословни простор и гараже 
којима располаже Општина Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 38/2013).

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                      
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-361-10 /2014                                    
08. април 2014.године                                    
БАЧКА ПАЛАНКА                                                         

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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85

На основу члана 20. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/2007), 
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Репу-
блике Србије“ број 119/2012), члана 2. и 
3.  Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 88/2011) и члана 37. тачка 8. Стату-
та Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“ број 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 19.  се-
дници, одржаној дана 08. априла 2014. 
године, донела је

О Д Л У К У
 о измени и допуни Одлуке о 

промени оснивачког акта Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу 

Општине Бачка Паланка“  
Бачка Паланка

Члан 1. 

У Одлуци о промени оснивачког 
акта Јавног предузећа „Дирекција за из-
градњу Општине Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 7/2013 и 16/2013), члан 
14. став 1.  мења се и гласи:

„Претежна делатност јавног пре-
дузећа је:

71.11 Архитектонска делатност  “

Члан 2. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-023-2/2014
08. април  2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

86
На основу члана 28. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 119/2012), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
број 129/2007) и члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка је на својој 19. 
седници, одржаној дана 08. априла 2014. 
године, донела 

О Д Л У К У
о спровођењу јавног конкурса 

за именовање директора Јавног 
информативног предузећа „Радио 

и телевизија Бачка Паланка“  
Бачка Паланка

Члан 1.

За именовање директора Јавног 
информативног предузећа „Радио и те-
левизија Бачка Паланка“, са  седиштем 
у Бачкој Паланци, улица Жарка Зрења-
нина број 74/4 (у даљем тексту: директор 
предузећа) спровешће се јавни конкурс.

Члан 2.

Оглас о јавном конкурсу, који је 
саставни део ове Одлуке, доставља се 
ради објављивања „Службеном гласнику 
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Републике Србије" и дневним новинама 
„Дневник" Нови Сад, најкасније у року 
од 8 (словима: осам) дана од дана доно-
шења ове Одлуке, с тим што се након 
објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ објављује и на зва-
ничној интернет презентацији општине 
Бачка Паланка уз навођење дана када је 
оглас објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“.

Члан 3.

Јавни конкурс за именовање ди-
ректора Јавног информативног преду-
зећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“ 
Бачка Паланка из члана 1. ове Одлуке 
(у даљем тексту: јавни конкурс) спрово-
ди Комисија за именовања Скупштине 
општине Бачка Паланка (у даљем текс-
ту: Комисија).

Члан 4.

Рок за подношење пријава на јав-
ни конкурс је 15 (словима: петнаест) дана 
и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања јавног конкурса у „Службе-
ном гласнику Републике Србије".

Члан 5.

Пријаве на јавни конкурс са не-
опходном документацијом и доказима 
о испуњавању услова подносе се Коми-
сији, препорученом пошиљком путем 
поште или предају лично на  писарници 
Општинске управе Општине Бачка Па-
ланка, у затвореној коверти на адресу:

Скупштина општине Бачка Па-
ланка, 

Комисији за именовања Скупшти-
не општине Бачка Паланка, 

са назнаком:

Пријава на јавни конкурс за име-
новање директора јавног предузећа, 

(навести назив јавног предузећа) - 
не  отварај,

улица: Краља Петра I број 16, 
21400 Бачка Паланка

По истеку рока за подношење 
пријава на конкурс Комисија евиденти-
ра и врши преглед  приспелих пријава и 
поднетих прилога (доказа).

Комисија обавезно проверава да 
ли су пријаве поднете у року, да ли су 
пријаве разумљиве, односно да ли се из 
пријаве може јасно закључити да се ради 
о пријави на предметни конкурс и да ли 
су уз пријаву достављени сви прилози 
(докази) који су у јавном конкурсу тра-
жени.

Неблаговремене, непотпуне и не-
разумљиве пријаве неће бити предмет 
разматрања, већ ће бити одбачене посеб-
ним актом Комисије, против кога није 
допуштена посебна  жалба.

Члан 6.

Након извршене провере примље-
не документације достављене уз прија-
ву, Комисија, посебним актом, саставља 
списак кандидата који испуњавају усло-
ве за именовање и међу њима спроводи 
изборни поступак.

У изборном поступку Комисија 
врши оцењивање стручне оспособље-
ности, знања и вештина кандидата ради 
састављања ранг листе кандидата.

Комисија у изборном поступку 
треба да буде стручна, независна и не-
пристрасна.

Члан 7.

У изборном поступку Комисија 
врши проверу и оцењивање стручне ос-
пособљености, знања и вештине канди-
дата усменом провером и оценом прило-
жене документације.



170 страна - Броj 7/2014        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        16. април 2014. године

Усменом провером Комисија ће 
вршити проверу и оцену кандидата у 
вези :

 - познавања система локалне са-
моуправе,

 - познавања система, односно 
функционисања јавних преду-
зећа у складу са Законом о јав-
ним предузећима, обављања 
делатности од општег интере-
са у складу са законом којим 
се регулишу те делатности и 
одлукама донетим од стране 
Скупштине општине Бачка 
Паланка.

Комисија ће вршити оцену при-
ложене документације која се односи на 
планове или програме рада кандидата 
везаних за пословање јавног предузећа.

О датуму, времену и месту оба-
вљања усмене провере Комисија оба-
вештава кандидате најкасније 5 дана пре 
дана одређеног за усмену проверу.

Члан 8.

Усмена провера стручности кан-
дидата врши се разговором Комисије са 
кандидатом.

За усмену проверу, Комисија 
унапред припрема питања која ће бити 
постављена кандидатима.

Свим кандидатима се постављају 
иста питања и по истом редоследу, мак-
сималан број питања је 15.

Комисија може у току разговора 
да постави додатна питања, ако су неоп-
ходна додатна објашњења.

Приликом усмене провере, сваки 
члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује 
сваког кандидата понаособ.

Након завршене провере, утврђује 
се укупан број бодова који је добио сваки 
кандидат понаособ, тако што се прво са-

беру сви бодови чланова Комисије који је 
освојио један кандидат, а затим се утврди 
просечна оцена поделом добијеног збира 
са бројем чланова Комисије.

Члан 9.

Оцена приложене документације 
врши се прегледом и бодовањем прило-
жених писаних предлога: планова или 
програма рада кандидата везаних за 
пословање предузећа за које конкури-
ше, везаних за унапређење рада и функ-
ционисање предузећа и за квалитетније, 
ефикасније и економичније обављање 
делатности од општег интереса преду-
зећа за које кандидат конкурише, као и 
других писаних предлога које је канди-
дат доставио у документацији а односе 
се на његову стручност и квалификова-
ност за обављање функције на коју кон-
курише.

Приликом оцене сваки члан Ко-
мисије бодовима од 1 (словима: један) до 
5 (словима: пет) бодује сваког кандидата 
понаособ, с тим што је мерило за бодо-
вање квалитет, а не квантитет доставље-
не документације.

Након оцене из става 1. и 2. ове та-
чке утврђује се укупан број бодова који 
је добио сваки кандидат понаособ, тако 
што се прво саберу сви бодови чланова 
Комисије које је освојио један кандидат, 
а затим се утврди просечна оцена поде-
лом добијеног збира са бројем чланова 
Комисије.

Члан 10.

Укупан број бодова које је оства-
рио сваки кандидат представља збир 
појединачног броја бодова остварених 
након провере из члана 8. и члана 9. ове 
Одлуке.
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Члан 11.

Комисија, након спроведене про-
вере и оцењивања, на основу укупног 
броја бодова  који је освојио сваки канди-
дат, саставља ранг листу свих кандидата 
који су бодовани у изборном поступку.

Уколико два или више кандидата 
имају једнак број бодова, тако да није мо-
гуће одредити листу за именовање са три 
најбоље рангирана кандидата, Комиси-
ја ће одредити додатну усмену проверу 
кандидата са истим бројем бодова.

За додатну усмену проверу Коми-
сија унапред припрема додатних 5 (сло-
вима: пет) питања која ће бити поставље-
на кандидатима са истим бројем бодова.

О датуму, времену и месту оба-
вљања додатне усмене провере Комисија 
ће писаним путем обавестити кандидате 
из става 2. овог члана, најкасније у року 
од 3 (словима: три)  дана пре дана одређе-
ног за вршење провере.

У погледу начина бодовања и 
утврђивања укупног резултата сваког кан-
дидата у додатној усменој провери при-
мењују се одредбе члана 8. ове Одлуке.

Члан 12.

На основу ранг листе, Комисија 
саставља Листу за именовање, са најви-
ше три најбоље рангирана кандидата, са 
бројчано исказаним и утврђеним резул-
татима.

Комисија Листу за именовања зајед-
но са записником о изборном поступку, 
доставља Општинској управи Општине 
Бачка Паланка ради припремања предлога 
акта о именовању директора.

Члан 13.

Општинско веће Општине Бачка 
Паланка на предлог Општинске управе, 
а на основу Листе за именовање и за-

писника о изборном поступку, утврђује 
предлог акта о именовању и доставља 
Скупштини општине Бачка Паланка на 
одлучивање.

Члан 14.

Скупштина општине Бачка Па-
ланка, након разматрања достављене 
Листе за именовање и предлога акта до-
носи решење о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата 
са листе.

Решење о именовању директора је 
коначно.

Члан 15.

Решење о именовању директора 
са образложењем :

 - доставља се лицу које је име-
новано, као и свим кандидати-
ма који су учествовали у из-
борном поступку,

 - објављује се на званичној ин-
тернет презентацији Општине 
Бачка Паланка

 - објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ 
и „Службеном листу Општине 
Бачка Паланка".

Члан 16.

Кандидат који је учествовао у из-
борном поступку има право да поднесе 
захтев за увид у документацију јавног 
конкурса, у року не дужем од 15 (слови-
ма: петнаест) дана од дана објављивања 
решења о именовању директора у „Служ-
беном гласнику Републике Србије".

Кандидату који је учествовао у 
изборном поступку, на његов захтев, Ко-
мисија је дужна да у року од 2 (словима: 
два) дана од дана пријема захтева омо-
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гући увид у документацију јавног кон-
курса под надзором Комисије.

О датуму, времену и месту увида 
у документацију, Комисија ће обавести-
ти подносиоца захтева писаним путем.

Члан  17.

Именовани кандидат дужан је да 
ступи на рад у року од 8 (словима: осам) 
дана од дана објављивања решења о име-
новању у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије".

Рок из става 1. ове тачке Скупшти-
на општине Бачка Паланка, из оправда-
них разлога, може продужити за још 8 
(словима: осам) дана.

Ако именовано лице не ступи на 
рад у року који му је одређен, Скупшти-
на општине Бачка Паланка може да име-
нује неког другог кандидата са листе 
кандидата.

Члан 18.

Надзорни одбор јавног предузећа 
дужан је да Скупштину општине Бачка 
Паланка писаним путем, у року који не 
може бити дужи од 3 (словима: три) дана 
од дана ступања на рад именованог ди-
ректора, односно од дана истека рока 
за ступање на рад именованог директо-
ра, обавести о датуму ступања, односно 
неступања на рад директора.

Члан 19.

Ако нико од кандидата са листе за 
именовање не ступи на рад у року који 
му је одређен или ако ни после спроведе-
ног јавног конкурса Скупштини општи-
не Бачка Паланка не буде предложен 
кандидат за именовање због тога што је 
Комисија утврдила да ниједан кандидат 
који је учествовао у изборном поступку, 
не испуњава услове за именовање или 
ако Скупштина општине Бачка Паланка 

не именује предложеног кандидата или 
другог кандидата са листе, спроводи се 
нови јавни конкурс на начин и по пос-
тупку прописаним овом Одлуком.

Члан 20.

Лице задужено за давање инфор-
мација о спровођењу Јавног конкурса је 
Ивана Радишић, дипл. правник, контакт 
телефон: 021/210-11-16.

Члан 21.

Ову Одлуку објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-111-4/2014
08. април 2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

На основу члана 29. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије“,  број 119/2012), 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Јавног информа-
тивног предузећа „Радио и телевизија Ба-
чка Паланка“ Бачка  Паланка, Скупшти-
на општине Бачка Паланка, оглашава,

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „РАДИО 
И ТЕЛЕВИЗИЈА БАЧКА 

ПАЛАНКА“ БАЧКА ПАЛАНКА

Предузеће у коме се врши избор 
директора.

Јавно информативно предузеће 
„Радио и телевизија Бачка Паланка“ Ба-
чка Паланка
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Матични број: 08779384, ПИБ: 
102673926, уписано у регистар Агенције 
за привредне регистре Решењем број: БД. 
104383/2013 од 26. септембра 2013. годи-
не које је допуњено  Решењем број: БД. 
107415/2013 од 04. октобра 2013. године.

Претежна делатност: 60.10 Емито-
вање радио - програма

Радно место за које се спроводи 
конкурс:

Директор Јавног информативног 
предузећа „Радио и телевизија Бачка Па-
ланка“  Бачка Паланка

Мандат директора и место рада:

Мандат директора траје четири 
године, место рада је у Бачкој Паланци, 
Улица Жарка Зрењанина број 74/4

Услови за именовање директора:

 - Да је пунолетно и пословно 
способно лице,

 - Да је држављанин Републике 
Србије,

 - Да има вишу или високу струч-
ну спрему,

 - Да има три године радног ис-
куства на руководећим посло-
вима,

 - Да има радно искуство из ок-
вира делатности предузећа ми-
нимално две године, 

 - Да поднесе програм који наме-
рава да оствари у циљу развоја 
јавног предузећа и повећања 
добити.

Стручна оспособљеност, знања и 
вештине кандидата оцењују се у изборном 
поступку увидом у доказе приложене уз 
пријаву и усменим разговором.

Рок за подношење пријава на јав-
ни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријава је 15 
дана, рачунајући од наредног дана од 
дана објављивања јавног конкурса у 

„Службеном гласнику Републике Ср-
бије“.

Пријава на конкурс садржи: име 
и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, податке о об-
разовању и податке о врсти и дужини 
радног искуства.

Докази који се прилажу уз пријаву 
на јавни конкурс:

1. Кратка биографија са подаци-
ма о досадашњем радном ис-
куству,

2. Извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија – 
не старије од шест месеци), 

3. Уверење о држављанству Ре-
публике Србије (оригинал или 
оверена копија – не старије од 
шест месеци),

4. Диплома о стручној спреми,

5. Уверење или потврда о радном 
искуству на руководећим по-
словима,

6. Уверење или потврда  о рад-
ном искуству из оквира делат-
ности предузећа, 

7. Програм рада предузећа за 
мандатни период.

Сви наведени докази прилажу се у 
оригиналу или фотокопији овереној код 
надлежног органа .

Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу:

Ивана Радишић, телефон 021/2101-
116 или 021/2101-114

Адреса на коју се подносе пријаве 
на јавни конкурс:

Скупштина општине Бачка Па-
ланка, Комисија за именовања Скупшти-
не општине Бачка Паланка, са назнаком 
- пријава на јавни конкурс за именовање 
директора ЈИП  „Радио и телевизија Ба-
чка Паланка“ Бачка Паланка - не отварај
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Улица: Краља Петра I број 16, 
21400 Бачка Паланка

Напомена:
Пријаве уз које нису приложени 

сви тражени докази у оригиналу или фо-
токопији овереној код надлежног органа, 
неблаговремене пријаве, неразумљиве и 
пријаве уз које нису приложени сви по-
требни докази, биће одбачене закључком 
Комисије за именовања, против кога није 
допуштена посебна жалба. 

Јавни конкурс спроводи Комисија 
за именовања Скупштине општине Ба-
чка Паланка.

Комисија ће благовремено обавес-
тити подносиоце пријава на јавни кон-
курс о датуму одржавања усменог разго-
вора са истим.

Овај јавни конкурс се објављује 
у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије“ и дневним новинама „Дневник“ 
Нови Сад, као и на званичној интернет 
презентацији Општине Бачка Паланка 
-  www.backapalanka.оrg.rs, с тим што се 
мора навести када је оглас о јавном кон-
курсу објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ .

87

На основу члана 26. Закона о 
јавним предузећима  („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 119/2012),  
члана 32. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник Републике Ср-
бије“ број 129/2007), члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка  („Службе-
ни лист Општине  Бачка Паланка број  
24/2013-пречишћен  текст)  и члана 3.  
Одлуке о образовању Комисије за име-
новања Скупштине општине  Бачка  Па-
ланка  („Службени лист Општине  Ба-
чка Паланка“  број 16/2013),  Скупштина  
општине  Бачка  Паланка, на својој 19. 
седници, одржаној дана 08. априла 2014. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени и допуни  Решења

о именовању члана Комисије за 
именовања Скупштине општине 
Бачка Паланка из реда чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа
 у коме се именује директор

I

Мења се Решење о именовању 
члана Комисије за именовања Скупшти-
не општине Бачка Паланка из реда чла-
нова Надзорног одбора Јавног предузећа 
у коме се именује директор („Службе-
ни  лист Општине  Бачка Паланка“  број 
23/2013), тако што се у тачки I алинеја  
четири брише, а алинеја пет, која постаје 
алинеја четири ,  мења и гласи:

 - „ЈАСМИНА  БОНАЧИЋ, за 
Јавно информативно преду-
зеће „Радио и телевизија Бачка  
Паланка“ Бачка  Паланка.“

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-38/2014
08. април 2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА      

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

88

На основу члана 33. став 1. та-
чка 5. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
број 111/09, 92/11 и 93/12), члана 10. Уред-
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бе о саставу и начину рада Штабова за 
ванредне ситуације („Службени гласник 
Републике Србије“ број 98/2010) и чла-
на 37. Статута  Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 24/2013 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 19. седници, одржаној дана 08. ап-
рила 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању 
општинског Штаба за ванредне 
ситуације и именовању чланова 
општинског Штаба за ванредне 

ситуације

Члан 1.

У Решењу о образовању општин-
ског Штаба за ванредне ситуације и име-
новању чланова општинског Штаба за 
ванредне ситуације ( „Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број  21/2012,  
40/2012, 12/2013, 31/2013 и 4/2014)

 - у члану 5. тачка  9. мења се и 
гласи: „МИЛАНКА ЛАЖЕ-
ТИЋ, члан Општинског већа“

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-39/2014
08. април 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

89

На основу члана 54. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” 
, број 72/2009 и 52/2011 и 55/2013) и чла-
на 37.  Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка", број 24/2013 –пречишћен текст), 
Скупштина општине Бачка Паланка на  
својој 19. седници, одржаној дана 08. ап-
рила 2014. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Школског одбора ССШ „ Др 
Радивој Увалић“ у Бачкој Паланци

I

Разрешава се, МИЛАНКА ЛА-
ЖЕТИЋ,  дужности члана Школског од-
бора ССШ „ Др Радивој Увалић“ у Бачкој 
Паланци, изабрана из реда представника 
јединице локалне самоуправе.

II

Именује се, ДРАГАНА ГРБИЋ, за 
члана  Школског одбора ССШ „ Др Ра-
дивој Увалић“ у Бачкој Паланци, из реда 
представника јединице локалне самоу-
праве.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-40/2014
08. април 2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.  



176 страна - Броj 7/2014        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        16. април 2014. године

90

На основу члана 37. тачка 9.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
24/2013-пречишћен текст), члана 2. Од-
луке о одређивању надлежног органа за 
доношење годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта и образовање Комисије 
за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта и Комисије за давање 
мишљења на годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 35/2012) и члана 8. 
и члана 10. став 2. Одлуке о давању у за-
куп пољопривредног земљишта у држав-
ној својина („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 15/2009, 13/2010 
и 35/2012), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 19. седници, одржаној  
дана 08.  априла 2014. године, донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању 
Комисије за израду Годишњег 
програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини и 
именовању њених чланова

I

У Решењу о образовању Комисије 
за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ 
број 40/2012 и 42/2013) у глави II у ста-
ву 1. редни број 1. „МИЛЕНА ЂОРДАН,  
дипл. инж. геологије, за председника“  
мења се и гласи:

„1.ПРЕДРАГ НЕШКОВИЋ, гео-
детски техничар - геометар, за председ-
ника“

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-41/2014
08. април  2014. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

91

На основу члана 32. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007) и 
члана 37. тачка 9.  Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 24/2013-пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка Па-
ланка, на својој 19. седници, одржаној 
дана 08. априла  2014.  године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 

Управног одбора Туристичке 
организације Општине Бачка 

Паланка у Бачкој Паланци

I

Разрешава се, БОШКО МИЧИЋ, 
дужности члана Управног одбора Ту-
ристичке организације Општине Бачка 
Паланка у Бачкој Паланци, из реда пред-
ставника јединице локалне самоуправе, 
због подношења оставке.
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II

Именује се, СТАНИСЛАВА МА-
ЛИЋ ГОСТОВИЋ, за  члана Управног од-
бора Туристичке организације Општине 
Бачка Паланка у Бачкој Паланци, из реда 
представника јединице локалне самоу-
праве.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-42/2014
08. април  2014. године 
БАЧКА ПАЛАНКА    
 

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

92

На основу члана 59. став 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“, број 129/2007), 
члана 65.став 1. тачка 8. и члана 77. став 
2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“, број 24/2013 - пречишћен текст), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка, на својој 62. седници, одржаној дана 
01. априла 2014. године, донело је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних 
места Општинске управе Општине 

Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник 
о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, коју је донео 
начелник Општинске управе Општине 
Бачка Паланка, дана 26. марта 2014. го-
дине, под бројем IV-110-4/2014.

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-110-5/2014
01. април 2014. године
 БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа, 

Александар Ђедовац, с.р.  
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