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На основу члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013- пречишћен текст), члана 41. 
Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености („Службени 
гласник Републике Србије бр.36/2009, 
88/2010, 38/2015 и 113/2017) и закључка 
Савета за запошљавање Општине Бачка 
Паланка, Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој  21. седници, одржаној 
дана 13. фебруара  2018. године, донела је 

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

Паланка за 2018. годину

I  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Акционим планом запошљавања 
Општине Бачка Паланка за 2018. годину 
(у даљем тексту: Акциони план) утврђују 
се приоритети и мере за унапређење 
запослености и смањење незапослених 
на територији Општине Бачка Паланка.

Правни основ за доношење 
Акционог плана је одредба 41. став 1. 
Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености, којом је утврђено 
да надлежни орган локалне самоуправе 
може по прибављеном мишљењу Локал-
ног савета за запошљавање усвојити 
Локални акциони план запошљавања.

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

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

Акциони план садржи све еле-
менте предвиђене чланом 39. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај 
незапослености: 

 - макроекономски оквир за 
стварање и примену политике 
запошљавања,

 - стање и токове на тржишту 
рада за наредну годину,

 - циљеве и приоритете политике 
запошљавања,

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

 - финансијски оквир за поли-
тику запошљавања и изворе 
финансирања,

 - 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 
приоритети активне политике запошља-
вања за 2018. годину:

 - побољшање услова на 
тржишту рада и унапређење 
институција тржишта рада,

 - подстицање запошљавања и 
укључивање теже запошљи-
вих лица на тржиште рада: 
вишкови запослених, лица 
без квалификација и нис-
коквалификовани, особе са 
инвалидитетом, Роми, радно 
способни корисници новчане 
социјалне помоћи, млађи од 30 
година,старији од 50 година, 
лица која посао траже дуже од 
18 месеци.

 - унапређење квалитета радне 
снаге и улагања у људски капи-
тал и унапређење социјал-
ног дијалога на територији 
Општине Бачка Паланка.

Успешно остваривање Акционог 
плана и предвиђених приоритета и мера, 
подразумева активно учешће и сарадњу 
свих институција и социјалних парт-
нера. У изради Акционог плана учество-
вали су:

 - Општина Бачка Паланка 

 - Национална служба за запо-
шљавање - Служба Бачка 
Паланка

 - Савез самосталних синдиката 
Општине Бачка Паланка

 - Опште удружење преду-
зетника Бачка Паланка.

II ОСНОВНИ ПОДАЦИ 
О ОПШТИНИ

Општина Бачка Паланка захвата 
пространу површину југозападне Бачке. 
Површина општине износи 579 км2 што 
је за око 100 км2 више од просечне вели-
чине војвођанских општина. Дунав чини 
према југу границу општине, она је и при-
родна граница али не у потпуности јер се 
југоисточни делови општинске терито-
рије налазе у Срему, са друге стране реке. 
Јужно од Дунава је подручје општине 
Вуковар, западно је општина Бач, севе-
розападно Оџаци, северно и северо-
источно 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 Бачкој 
а исто толико у Срему.

Општина Бачка Паланка обухвата 
14 насеља (Бачка Паланка, Челарево, 
Обровац, Товаришево, Карађорђево, 
Младеново, Нова Гајдобра, Гајдобра, 
Силбаш, Деспотово, Пивнице, Параге, 
Нештин и Визић).

Бачка Паланка је администра-
тивно, привредно и културно средиште 
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.
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Веома повољан географски положај Бачке Паланке, налази се на левој обали 
Дунава, који представља европску речну артерију. Изузетно добре копнене везе, од Новог 
Сада је удаљена 41 км, од Београда 122 км, Сомбора 74 км, Суботице 107 км итд.

Према попису из 2011. и подацима Завода за статистику Републике Србије на тери-
торији општине Бачка Паланка живи 55.528 становника,а национална структура је сле-
дећа: Срби 43843, Словаци 5047, Мађари 1356, Роми 1064, Хрвати 819, Југословени 160, 
Црногорци 133, Немци 105, Албанци 72, Муслимани 69, Русини 53, Македонци 51, Сло-
венци 39, Украјинци 27, Руси 25, Буњевци 22, Бошњци 11, Румуни 6, Бугари 5 и остали 
2621.

ПРИРАШТАЈ

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

Република 
Србија 67257 9,3 102400 14,2 -35143 -4,9

Бачка 
Паланка 460 8,3 819 14,9 -359 -6,5

Изражена миграција младих ка већим центрима.

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Област васпитања и образовања обухвата предшколско, основношколско и 
средњошколско васпитање и образовање. На подручју општине свако насеље има 
основну школу. Сам град Бачка Паланка има једну предшколску установу „Младост“ 
са 10 објеката, четири основне школе ( „Вук Караџић“, „Свети Сава“, „Десанка Макси-
мовић“ и „Херој Пинки“), Школа за основно музичко 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 Бачка Паланка, 
Књижевни клуб „Дис“, ЦТКУ „Коста Абрашевић“, Црквени хор „Свети Јован Крсти-
тељ“, Народна библиотека „Вељко Петровић“, Друштво за очување баштине „Панонија“.

ПО ЕКОНОМСКОЈ АКТИВНОСТИ

АКТИВНО СТАНОВНИШТВО НЕАКТИВНО СТАНОВНИШТВО
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Статистички подаци су преузети од Републичког завода за статистику из последњег 
пописа становништва 2011.године.
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III ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА

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

ПРИВРЕДА

У Општини Бачка Паланка је укупно регистровано 2.127 привредних субјеката, 
од чега је предузетничких фирми 1.391, а предузећа 736.

Година 2014 2015 2016 2017

Број активних привредних 
друштава 645 683 712 736

Број  активних предузетника 1.441 1.353 1.296 1391

(Подаци су преузети од АПР).

Бачка Паланка је позната по производњи подних облога („Tarkett“, „Sintelon“), 
производњи сокова („Nectar“), пиварској индустрији („Carlsberg“), производњи џамбо 
врећа („Div trade“), чајева („Fructus“), пољопривредних машина и алатки („Мајевица“), 
производњи производа од лима („Sebastijan“), производњи чарапа („Real Knitting“), 
производњи електроинсталационог материјала и опреме („Aling Conel“, „Nopal lux“), 
АТП „Дунавпревоз“, рециклажи пет амбалаже („Green tech“) и предузећима у области 
пољопривредне производње Група „Univerexport Bačka” , „Делта аграр Челарево“.

ПОЉОПРИВРЕДА

Најзначајнији природни ресурс којим општина Бачка Паланка располаже је ква-
литетно пољопривредно земљиште. Према подацима Републичког завода за статистику, 
а на основу Пописа пољопривреде из 2012.године, општина располаже са 44.392 хектара 
пољопривредне површине, од чега највећи део представљају оранице и баште са близу 
94% укупне пољопривредне површине. Остатак заузимају  ливаде и пашњаци, а затим 
воћњаци и виногради. Тренутно је регистровано око 5.500 пољопривредних газдинстава.

ТУРИЗАМ

Стратегија промоције туристичке организације допринела је бољој слици Бачке 
Паланке као атрактивне туристичке дестинације са великим туристичким потенција-
лима и могућности прихвата домаћих и страних гостију. Реализација програмских 
активности у 2017. години огледала се у следећем:

 - промоција туризма јединица локалне самоуправе

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

 - обезбеђење информативно промотивног матријала којим се промовишу 
туристичке вредности јединице локалне самоуправе

 - информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине као и 
друге активности значајне за туризам
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 - организовање и учешће у организацији туристичких, научних, спортских, 
културних и других скупова и манифестација

 - рад туристичко информативног центра

 - изградња туристичке инфраструктуре и уређење простора

ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

На основу података Oпштинске управе Општине Бачка Паланка на територији 
наше општине предвиђене су следеће радне зоне: 

ПОДАЦИ О РАДНИМ ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.8. К.О.Деспотово, локалитет 8 - површина 19,01 ha,

1.1.9. К.О.Силбаш, локалитет 9 - површина 14,02 ha,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.1. К.О.Бачка Паланка, локалитет 1- површина 65,14 ha,
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1.2.2. К.О.Бачка Паланка, локалитет 2 - површина 90,20 ha,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1. Визић - нема одређене површине,

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/планирано),

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

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

2.1. Планом генералне регулације насеља Гајдобра („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 13/2008 и 10/2017) предвиђена укупна површина за радне зоне 
у грађевинском подручју насеља износи 10,5967 ha (*напомена: не постоји назнака 
постојеће/планирано),

2.2. Планом генералне регулације насеља Младеново („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 6/2011, 8/2013) предвиђена укупна површина за радне зоне/садржаје 
износи 23,84 ha (*напомена: не постоји назнака постојеће/планирано),3
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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 
Бачка 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 
Бачка Паланка“, број 36/2012) предвиђена укупна површина за радне зоне износи 32,70 ha 
(*напомена: не постоји назнака постојеће/планирано),

2.6. Изменама Плана генералне регулације насеља Челарево („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 29/2015) укупна површина планирана за радну зону у 
грађевинском  подручју насеља је око 90,49 ha.

2.7. Планом генералне регулације насеља Силбаш („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 36/2017) предвиђена укупна површина за радне зоне износи 11,28 ha,

2.8. Планом детаљне регулације дела јужне радне зоне Гајдобра и северне радне 
зоне Нова Гајдобра („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 31/2015) предвиђена 
укупна површина радне зоне износи 14ha 67а 40m2 која је намењена проширењу постојећег 
комплекса производног круга предузећа  д.о.о. „Real knitting“ из Гајдобре.

2.9. Планом детаљне регулације радне зоне „Рит“ у Челареву („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 28/2017) предвиђена укупна површина радне зоне износи 
86,10 ha.

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

4. Насељено место Деспотово уређују се из старих урбанистичких планова; 
потребно је израдити одговарајућу планску документацију.

5. Планом генералне регулације Бачка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 16/2011 и 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 обра-
диво земљиште- око 88ha. 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 
Бачкој Паланци („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 18/2007) –међународна 
лука и интермодални терминал; укупна површина за радне садржаје дефинисане планом 
износи 127,95 ha. Ова радна зона је опремљена у јако малој мери.

6. Планом детаљне регулације радне зоне „Заграда“ Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 5/2016) земљиште планирано за дефинисање 
радне зоне је око 66 ha 18 а (зона саобраћајница и комуналне инфраструктуре 28 ha 77 а, 
зона железничке пруге 4 ha 78 а, зона заштитног зеленила и каналског земљишта 9 ha 72 
а,  зона рада 49 ha 63 а).
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ЗАПОСЛЕНОСТ

ЗАПОСЛЕНОСТ

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИ У ПРАВНИМ
 ЛИЦИМА

ЗАПОСЛЕНИ КОД 
ПРЕДУЗЕТНИКА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ

Република 
Србија 2009785 1597366 323313

Регион 
Војводине 511313 403652 82749

Јужнобачка 
област 195684 158472 31738

Бачка Паланка 13476 10039 2496
(Извор: Републички завод за статистику - Публикација: Општине и региони у 

Републици Србији 2017 - запосленост и зараде)

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ЗА ДЕЦЕМБАР 2017

Просечне зараде Просечне зараде без пор. и допр.
XII 2017 I-XII 2017 XII 2017 I-XII 2017

Република Србија 74887 65976 54344 47893

Регион Војводине 75848 63726 54926 46215

Јужнобачка област 85389 69871 62010 50810
Бачка Паланка 72571 68522 52377 50007

(Извор: Републички завод за статистику - Саопштење ЗП14: Статистика запосле-
ности и зарада)

IV СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

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

На евиденцији незапослених у периоду од 5 година налази се:

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

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

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

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

• 2016. година (децембар) - 5636 лица ( од тога 2939 жена)

• 2017. година (децембар) - 5345 лица ( од тога 2856 жена)
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Преглед незапослених лица по степену стручне спреме и полу:

СТЕПЕН СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ УКУПНО ЖЕНЕ

I 1794 932
II 286 142
III 1283 602
IV 1409 819
V 20 7

VI-1 123 86
VI-2 102 73
VII-1 325 195
VII-2 3 0
VIII 0 0

Преглед незапослених лица по полу и старости:

СТАРОСТ УКУПНО ЖЕНЕ
15-19 159 70
20-24 460 231
25-29 522 288
30-34 613 363
35-39 668 387
40-44 688 389
45-49 639 336
50-54 648 351
55-59 643 355
60-65 305 86

Преглед незапослених лица према дужини чекања на запослење:

ДУЖИНА ЧЕКАЊА УКУПНО ЖЕНЕ
до 3 месеца 821 372
3-6 месеци 568 286
6-9 месеци 374 197
9-12 месеци 291 147
1-2 године 837 423
2-3 године 536 281
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3-5 година 562 322
5-8 година 544 312
8-10 година 277 166

преко 10 година 535 350
  
Најугроженије групе незапослених лица су особе са инвалидитетом, Роми, 

корисници социјалних давања, млађи од 30 година и лица старија од 50 година, а посебно 
лица старија од 60 година којих има 305.

У току 2017. године на евиденцији Службе Бачка Паланка је било 925 корисника 
новчане накнаде.

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

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

 - основни ниво познавања рада на рачунарима што се посебно уочава код неза-
послених лица старијих од 50 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, лиценце за раднике обезбеђења, сертификате за овлашћене 
мењаче, као и поседовања знања и вештина у пружању занатских услуга.

Дефицитарна занимања су у области грађевинарства, услужних делатности (коно-
бари, кувари, месари), затим професори немачког и енглеског језика, професори матема-
тике, информатике и техничког образовања, олигофренолози, фармацеути.

Суфицитарна занимања су правници, економисти, васпитачи, професори, учи-
тељи, матуранти гимназије, економски техничари, пољопривредни техничари, дипл. 
инг. пољопривреде, текстилни и кожарски радници и трговци.  

V ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Циљеви политике запошљавања на територије Општине Бачка Паланка за 2018. 
годину су:

 - смањење ефеката економске кризе на постојећа радна места и подстицање фор-
малне 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,
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 - подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица,
 - унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера,
 - сарадња са образовним институцијама у циљу усклађивања са потребама 

тржишта 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 самозапошља-
вање.

VI МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2018. ГОДИНУ

Мере активне политике запошљавања реализује Општина Бачка Паланка и 
локални Савет за запошљавање у сарадњи са НСЗ Служба Бачка Паланка.

У складу са Акционим планом за 2018. годину предвиђене су следеће мере:

 - ЈАВНИ РАДОВИ

У 2018. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитар-
них делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите 
животне средине и природе. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца. 
Предлог мера расподеле срестава за реализацију мера активне политике запошљавања 
Општине за 2018. годину су:

 - Јавни радови за 34 лица - укупно 3.938.054,42 динара.

За предвиђене активне мере из буџета општине је издвојено 2.000.000,00 динара.
ЦИЉ – Радно ангажовање теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе

П
ро

гр
ам

и,
 

ме
ре

 и
 

ак
ти

вн
ос

ти

Очекивани 
резултати индикатори

Носиоци 
активности 

и рок

Потребна 
финансијска 
средства у 

РСД

Планирани извори финансирања

Буџет 
локалне 

заједнице Бу
џе

т 
А

П
В Републички 

буџет

ЈАВНИ 
РАДОВИ

Радно 
ангажовање 

теже 
запошљивих 
незапослених 

лица Радно 
ангажовање 

незапослених 
у стању 

социјалне 
потребе 

Унапређење 
радних 

способности 
незапослених 
Друштвени 

интерес

Број радно 
ангажованих 
незапослених 

лица

НСЗ и ЛСЗ 3.938.054,42 1.980.000,00 / 1.958.054,42
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Преглед трошкова:

МЕРА БРОЈ 
ЛИЦА

БРОЈ
МЕСЕЦИ

НЕТО 
ИЗНОС

ПОРЕЗИ И 
ДОПРИНОСИ

ТРОШКОВИ 
ПРЕВОЗА

ТРОШКОВИ 
ИЗВОЂЕЊА 

ЈАВНОГ 
РАДА

УКУПНО

ЈАВНИ 
РАДОВИ 34 3 18.000,00 17.941,71 2.000,00 2.000,00

УКУПНО 34 1.836.000,00 1.830.054,42 204.000,00 68.000,00 3.938.054,42

VII ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

Рад Савета 20.000,00 динара.

VIII НАДЛЕЖНОСТИ

Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за 
2018. 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 2018. годину извештај достави Председнику Општине Бачка Паланка и Општинском 
већу Општине Бачка Паланка.

Овај Акциони план запошљавања Општине Бачка Паланка за 2018. годину обја-
виће се у  „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-10-3/2018
13. фебруар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 
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На основу члана 64a. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), 
члана 15. став 4. Уредбе о условима, начину и поступку за остваривање права првен-
ства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, 
као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 105/2016) (у даљем тексту: Уредба), саглас-
ности бр. 06-00-00004/11/2018-14 од 02.02.2018. године Комисије за давање сагласности 
на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања 
права првенства закупа пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија), члана 
37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 - пречишћен текст) у вези члана 10. Одлуке о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 15/2009, 
13/2010 и 35/2012), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 21. седници, одржаној 
дана 13. фебруара 2018. године, доноси

О Д Л У К У
о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини

1. "AЈДУК АГРАР" д.о.о. ДЕСПОТОВО, МБ: 20489570, Војводе Живојина Мишића 
39, Деспотово, даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини, 
укупне површине од 71,1508 ha, које се налази у Општини Бачка Паланка:

Катастарска 
општина Број парцеле Лист непокре-

тности
Култура Површина
и класа  (xa)

Силбаш 2067/1 2456 њива 1. 1.9458
Силбаш 2067/1 2456 њива 4. 0.3966
Силбаш 2067/2 2456 њива 1. 1.6842
Силбаш 2067/2 2456 њива 4. 0.6437
Силбаш 2067/3 2456 њива 1. 1.2361
Силбаш 2067/3 2456 њива 4. 0.7429
Силбаш 2067/4 2456 њива 1. 0.7501
Силбаш 2067/4 2456 њива 4. 0.6192
Силбаш 2067/5 2456 њива 1. 1.2787
Силбаш 2067/5 2456 њива 4. 1.5546
Силбаш 2067/6 2456 њива 1. 1.6249
Силбаш 2067/6 2456 њива 4. 17.1967
Силбаш 3878 2456 њива 1. 41.4773
Укупно    71.1508
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2. Земљиште из тачке 1. ове 
одлуке даје се у закуп на 
период од 30 година и то од 
2018/2019. до 2048/2049. агро-
економске године.

3. Закупнина за земљиште из 
тачке 1. ове Одлуке у годишњем 
износу од 16.669,54 евра плаћа 
се у динарској противвред-
ности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан 
уплате најкасније до 30. сеп-
тембра за сваку агроеконом-
ску годину закупа (унапред за 
сваку годину закупа) на посе-
бан рачун буџета Републике 
Србије број: 840-741522843-14, 
позив на број: модел 97, шифра 
општине са контролним 
бројем: 65-205 у складу са Пра-
вилником о условима и начину 
вођења рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред средстава 
са тих рачуна („Службени гла-
сник Република Србија“, број 
16/2016, 49/2016, 107/2016 и 
46/2017).

4. Права и обавезе закупца 
предметног земљишта, раз-
лози за отказ и за престанак 
уговора и друга међусобна 
права и обавезе уређују се уго-
вором који, у име Републике 
Србије, закључује министар 
надлежан за послове пољопри-
вреде, након извршене уплате 
закупнине.

СКУПШТИНА ОПШТИНА 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-464-9/2018
13. фебруар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 
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На основу члана 35. тачка 3а. 
Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 
92/2011 и 93/2012) и члана 37. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ бр. 
24/2013-пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 21. сед-
ници, одржаној дана 13. фебруара 2018. 
године, усваја

ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА
општинског Штаба за ванредне 

ситуације Општине Бачка 
Паланка за 2018. годину 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Годишњи план рада Општинског 
штаба за ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка за 2018. годину обухвата:

• тежишне задатке Општин-
ског штаба, где су утврђене 
непосредне изворне надлеж-
ности које су прописане 
Законом о ванредним ситу-
ацијама, Уредбом о саставу 
и начину рада штабова за 
ванредне ситуације („Служ-
бени гласник РС“ бр.98/10) и 
другим прописима,

• задатке који су Законом 
прописани, или наложени 
од стране виших органа 
и задатке детаљније раз-
рађене, а из надлежности 
су локалне самоуправе, где 
Општински штаб учествује 
као координатор, предлагач 
и иницијатор.

Годишњим планом рада обухвата 
се период јануар - децембар 2018. године 
и у основи се заснива на постојећим 
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законским прописима, а његова реали-
зација ће зависити и од динамике доно-
шења подзаконских аката, који се оче-
кују у 2018. години, а у надлежности су 
Владе Републике Србије и Министарства 
унутрашњих послова.

Поред наведених задатака, по 
налогу Републичког и Окружног штаба 
за ванредне ситуације, Општински штаб 
за ванредне ситуације Општине Бачка 
Паланка у 2018. години извршаваће и 
друге задатке који нису саставни део 
овог плана.  

I  ТЕЖИШНИ ЗАДАЦИ 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
У 2018. ГОДИНИ

1. Задаци који се односе на:

 - а/ Израду годишњег Извештаја 
о раду општинског Штаба за 
ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка за 2017. годину.

 - б/ Израду и утврђивање пред-
лога Годишњег плана рада 
општинског Штаба за ван-
редне ситуације Општине 
Бачка Паланка за 2018. годину.

2. Задаци који се односе на 
израду:

 - Процене угрожености од еле-
ментарних непогода и дру-
гих несрећа на територији 
Општине Бачка Паланка,

 - Планова заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама за 
територију Општине Бачка 
Паланка

3. Информисање Штаба о реали-
зацији задатака, а односе се на:

 - Предузимање превентивних 
и других мера одбране од 
поплава, 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 
Паланка

 - Стање, предузете мере и про-
блеми у области у области 
заштите од неексплодира-
них убојних средстава, 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 заш-
тите 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 
задатака у области заштите од 
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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 Годишњег 
извештаја о раду општинског 
Штаба за ванредне ситуације 
општине Бачка Паланка за 
2017. годину.

Надлежна 
орг. јединица 
Општинске 
управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Командант 
и начелник 
Штаба

Јануар 2018

Доставља се 
на усвајање 
Скупштини 
општине

2.

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 
Општинске 
управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник 
Штаба
МУП-СЗВС
РШЗВС
ОШЗВС

Током године

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 
произилазе 
из Упутства о 
методологији за 
израду Процене 
угрожености и 
планова заштите 
и спасавања 
у ванредним 
ситуацијама („Сл. 
гласник РС“ 
бр.96/2012)
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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 
методологији за 
израду Процене 
угрожености и 
планова заштите 
и спасавања 
у ванредним 
ситуацијама („Сл. 
гласник РС“ 
бр.96/2012)

5.

Анализа стања и 
организације заштите и 
спасавања на подручју 
Општине Бачка Паланка у 
2018. години и предлагање 
мера за унапређење стања 
заштите и спасавања

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник 
Штаба
 

Током године

6.

Праћење опасности, 
информисање  и 
обавештавање становништва 
о  опасностима, 
ризицима који угрожавају 
становништво, материјална 
добра и животну средину и 
предузимање превентивних 
и оперативних мера 
за смањење ризика од 
елементарних непогода и 
других несрећа 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, разматрање 
и доношење закључка о 
именовању чланова стручно-
оперативних тимова за 
извршавање специфичних 
задатака заштите и 
спасавања

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

Управа за ВС у 
Новом Саду Јануар 2018

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 
Извештај ће 
се разматрати 
непосредно по 
спроведним 
активностима 
одбране од 
поплава)
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  10. 

Разматрање Извештаја 
о стању, управљању, 
евиденцији и проблематици 
склањања на подручју 
Општине Бачка Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник 
Штаба

III квартал

11.

Информисање Штаба о 
стању израђености планова 
заштите и спасавања 
у јединицама локалне 
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 године (у 
складу са роковима 
који произилазе 
из Правилника о 
начину израде и 
садржају плана 
заштите 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

Фебруар-Март 
2018.

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 2018.

14.

Разматрање Информације 
о активностима, стању, 
предузетим мерама и 
проблемима у реализацији 
задатака Ватрогасно-
спасилачке јединице у 
Општини Бачка Паланка у 
2018. 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

16.

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)
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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 
организације, 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

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.

Израда предлога Годишњег 
плана рада општинског 
Штаба за ванредне ситуације 
општине Бачка Паланка за 
2019. годину

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 
управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Командант 
и начелник 
Штаба

Децембар 2018

Доставља се 
на усвајање 
Скупштини 
општине

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
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-217-3/2018
13. фебруар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 

32

На основу члана 33. став 1. тачка 
5. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 10. 
Уредбе о саставу и начину рада Штабова 
за ванредне ситуације („Службени гла-
сник Републике Србије“ бр. 98/2010) 
и члана 37. Статута  Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 24/2013 – пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 21. седници, одржаној 
дана 13. фебруара  2018. 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 
општинског Штаба за ванредне ситуације 
и именовању чланова општинског Штаба 
за ванредне ситуације („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ бр.16/2016, 
28/2016 и 39/2017)

у члану 5. тачка 21. мења се и 
гласи: „ВЕРА ПЕТРОВИЋ, директор 
Установе „Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка““.

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-217-4/2018
13. фебруар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 

33

На основу члана 37. став 1. тачка 
20. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 24/2013 - пречишћен 
текст), Скупштина општине Бачка 
Паланка на својој 21. седници, одржаној 
дана 13. фебруара 2018. године, донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Финансијски план 
Дома здравља „Др Младен 

Стојановић“ Бачка Паланка за 
2018. годину

I 

Даје се сагласност на Финансијски 
план Дома здравља „Др Младен Стојано-
вић“ Бачка Паланка за 2018. годину, који 
је усвојио Управни одбор Дома здравља 
„Др Младен Стојановић“ на својој првој 
седници одржаној дана 25. јануара 2018. 
године, одлуком број 03-1/1-1-18.
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II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-2/2018
13. фебруар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 

34

На основу члана 37. став 1. 
тачка 29. и члана 108. став 1. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст), а у вези са 
чланом 22. и чланом 80. Закона о јавној 
својини („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016 - др. закон, 108/2016 и 113/2017), 
решавајући по захтеву Основне школе 
„Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке 
од 13. децембра 2018. године, Скупштина 
општине Бачка Паланка, на својој 21. 
седници, одржаној дана 13. фебруара 
2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности Основној 

школи  „Десанка Максимовић“ из 
Бачке Паланке за давање у закуп 
пословних просторија (спортске 

сале и главног хола) за 2018. годину

1. Даје се сагласност Основној 
школи „Десанка Максимовић“ 
из Бачке Паланке, Скојевска 
1/а, да може, у складу законом, 

дати у закуп спортску салу, за 
спортске активности. 

2. Даје се сагласност Основној 
школи „Десанка Максимовић“ 
из Бачке Паланке, Скојевска 
1/а, да може, у складу за зако-
ном, дати у закуп хол у оквиру 
главног објекта, за одвијање 
културних манифестација и 
часова плеса.

3. У случају промене намене за 
време трајања закупа, потребна 
је нова сагласност.

4. Рок трајања закуп: до 31. 
децембра 2018. године.

5. Висина закупнине за пословни 
простор из тачке 1. и 2. овог 
решења одређује се полазећи 
од процењене тржишне висине 
закупнине, утврђене на основу 
општег акта Општине Бачка 
Паланка, којим је утврђена 
закупнина за пословни прос-
тор.

6. Средста која буду обезбеђења 
давањем у закуп простора 
из члана 1. и 2. овог решења 
биће искоришћена за  побољ-
шање услова образовања и 
васпитања у погледу простора, 
опреме и наставних средстава 
, за остваривање програма који 
нису делатност установе, за 
исхрану и помоћ деци и учени-
цима.

7. Налаже се Основној школи 
„Десанка Максимовић“ из 
Бачке Паланке да у року од 
осам дана од дана окончања 
поступка давања у закуп 
Општинској управи Општине 
Бачка Паланка, достави 
податке о спроведеном пос-
тупку.
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Образложење

Основна школа „Десанка Мак-
симовић“ из Бачке Паланке, Скојевска 
1/а, обратила се Општинској управи 
Општине Бачка Паланка захтевом за 
давање сагласности за  закуп спорт-
ске сале која се налази ка катастарским 
парцелама 10548/2 и 2652/37 к.о. Бачка 
Паланка-град, и за давање у закуп 
главног хола у оквиру школске зграде, 
који се налази на катастарској пар-
цели број 10548/2 к.о. Бачка Паланка, за 
одвијање културних манифестација и 
часова плеса. 

Основна школа „Десанка Мак-
симовић“ из Бачке Паланке је носилац 
одређених својинских овлашћења на 
наведеном објекту, док Општина Бачка 
Паланка успоставља посебна својинска 
овлашћења.

Сагласност за закуп траје до 31. 
децембра 2018. године.

Одлуком Школског одбора 
Основне школе „Десанка Максимовић“ 
од 11. децембра 2017, одлучено је о покре-
тању поступка давања у закуп пословног 
простора – спортске сале и главног хола.

Средства која буду обезбеђена 
давањем у закуп  биће искоришћена за  
побољшање услова образовања и васпи-
тања у погледу простора, опреме и нас-
тавних средстава , за остваривање про-
грама који нису делатност установе, за 
исхрану и помоћ деци и ученицима.

Основна школа „Десанка Макси-
мовић“ из Бачке Паланке обавезује се да 
у року од осам дана од дана окончања 
поступка давања у закуп Општинској 
управи Општине Бачка Паланка, дос-
тави податке о спроведеном поступку.

Чланом 22. Закона о јавној својини 
прописано је да надлежни орган једи-
нице локалне самоуправе даје начелну 
сагласност да се ствар да у закуп, опре-

дељује се намена ствари за време трајања 
закупа, али не и будући закупац и услови 
закупа. За промену намене ствари неоп-
ходна је нова сагласност.

Чланом 80. истог Закона пропи-
сано је да се даном ступања на снагу 
Закона успостављају посебна својинска 
овлашћења јединице локалне самоу-
праве, у складу са одредбама овог закона.

За спровођење овог решења није 
потребно обезбедити средства у буџету 
Општине Бачка Паланка.

На основу изложеног, решено је 
као у изреци овог решења.

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II-361-7/2018
13. фебруар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 

35
На основу члана 116. и 117. Зако-

на о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике 
Србије“ , број 88/2017)  и члана 37.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 21. се-
дници, одржаној дана 13. фебруара  2018. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана  

Школског одбора ШОМО „Стеван 
Христић“ у Бачкој Паланци
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I

Разрешава се МАЈА БУДИМИР, 
дужности члана Школског одбора ШОМО 
„Стеван Христић“ у Бачкој Паланци, иза-
брана из реда локалне самоуправе.

II

Именује се САЊА КАВГИЋ, за 
члана Школског одбора ШОМО „Стеван 
Христић“  у Бачкој Паланци,  из реда 
локалне самоуправе.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-5/2018
13. фебруар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 

36
На основу члана 116. и 117. Зако-

на о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник Републике 
Србије“ , број 88/2017)  и члана 37.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 21. се-
дници, одржаној дана 13. фебруара 2018. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана  
Школског одбора Основне школе 

„15.октобар“ у Пивницама

I

Разрешава се АНА ЛАЗАРОВ, 
дужности члана Школског одбора 
Основне школе „15.октобар“  у Пивни-
цама,  изабрана из реда родитеља.

II

Именује се ВАЛЕРИЈА ЗБУЋНО-
ВИЋ, за члана Школског одбора Основне 
школе „15.октобар“  у Пивницама,  из 
реда родитеља.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -119-6/2018
13. фебруар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 

37

На основу члана 37. Статута 
Oпштине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013- пречићен текст) и тачке III 
Одлуке о образовању Комисије за попу-
лациону политику („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 26/2008), 
Скупштина општине Бачка Паланка, 
на својој 21. седници, одржаној дана 13. 
фебруара 2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању  члана  

Комисија за популациону политику
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I

Разрешава се МАЈА КОЈИЋ, дуж-
ности члана Комисије за популациону 
политику. 

II

Именује се др ЗВЕЗДАНА 
ПЕТРОВИЋ, за члана Комисије за попу-
лациону политику, до истека мандата 
Комисије. 

III

Oво решење објавити у „Служ-
бени листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-7/2018
13. фебруар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 

38

На основу члана 37.  Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћен текст) и члана 8. и 
члана 10. став 2. Одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у држав-
ној својини („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 15/2009, 13/2010 
и 35/2012), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 21. седници, одржаној  
дана 13. фебруара  2018. године, донела 
је следеће

Р Е Ш Е Њ Е 
о  разрешењу и  именовању члана 
Комисије за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини 

I

Разрешава се ДУШКО ЛУКИЋ, 
дужности члана Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривред-
ног земљишта  у државној својини.

II

Именује се ДУШАН  МАКСИЋ, 
за члана Комисије за спровођење пос-
тупка давања у закуп пољопривредног 
земљишта  у државној својини.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-8/2018
13. фебруар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р. 

39

На основу члана 58. став 1. 
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
24/2013-пречишћени текст), председник 
Општине Бачка Паланка, дана 09. фебру-
ара 2018. године, донео је следеће
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Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за 

правдање средстава по јавном 
конкурсу за суфинансирање 

производње медијских садржаја 
из области јавног информисања у 

2017. години

I

Образује се Комисија за пра-
вдање средстава по јавном конкурсу за 
суфинансирање производње медијских 
садржаја из области јавног информи-
сања у 2017. години ( у даљем тексту: 
Комисија).

II

У Комисију се именује:

 - Марија Кутањац, за председ- 
ника

 - Надежда Ганић, за члана

 - Младен Лучић, за члана. 

III

Задатак Комисије је да направи 
извештај о правдању средстава, која 
су медији добили од Општине Бачка 
Паланка по јавном конкурсу за суфинан-
сирање производње медијских садржаја 
из области јавног информисања у 2017. 
години.

IV

Мандат Комисије је до завршетка 
извештаја о правдању средстава. 

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка и 
подноси му Извештај о раду. 

V

А дминист ративно -тех ни чке 
послове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске управе  Општине 
Бачка Паланка.

VI

Комисија има право на накнаду 
на основу члана 4. Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одобрника Скупштине 
општине, заменика председника 
Скупштине општине, чланова Општин-
ског већа и чланова радних тела органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и 
16/2016). 

V

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к
Број: I-020-4/2018-7
09. фебруар 2018. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к 
Општине Бачка Паланка, 
Бранислав Шушница, с.р.
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