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На основу члана 46. Закона о
локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010
- Одлука УС РС и 54/2011), Скупштина
општине Бачка Паланка је на својој 31.
седници, одржаној дана 28. марта 2019.
године, донела

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, ЛАТКОВИЋ др ГОРАНУ из
Челарева, са Изборне листе ИВИЦА
ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА (ЈС) ДРАГАН МАРКОВИЋ
ПАЛМА, КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА
(КП) , пре истека времана на које је изабран, због подношења писане оставке на
мандат одборника, дана 18. фебруара
2019. године.
II
Ово Решење објавити 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 46. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010 Одлука УС РС и 54/2011), којим је регулисано да одборнику престаје мандат
пре истека времена на које је изабран
подношењем оставке.
Чланом 46. Закона о локалним
изборима је регулисано да о оставци коју
је одборник поднео између две седнице,
скупштина је дужна да одлучи на првој
наредној седници, те је из наведених
разлога потребно да Скупштина донесе
решење о престанку мандата за одборника, Латковић др Горана, који је дана
18. фебруара 2019. године, поднео оверену писану изјаву- оставку на мандат
одборника у Скупштини општине Бачка
Паланка, из личних разлога.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се поднети
жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-11/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 48. и 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007, 34/2010
– Одлука УС РС и 54/2011), Скупштина
општине Бачка Паланка је на својој 31.
седници, дана 28. марта 2018, донела

Р Е Ш Е Њ Е
о потврђивању мандата
одборника Скупштине општине
Бачка Паланка
1. Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Бачка
Паланка са Изборне листе ИВИЦА
ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА (ЈС) ДРАГАН МАРКОВИЋ
ПАЛМА, КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА
(КП) и то:
ГОРАН
МИРКОВИЋ,
рођ.
15.07.1969. год, пољопривредни техничар, Деспотово, Светозара Милетића 33.
Мандат одборника почиње даном
потврђивања и траје до истека мандата
одборника коме је престао мандат.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

О потврђивању мандата новог
одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат.
Како је, Латковић др Горану,
са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ
СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА
СРБИЈЕ
(СПС),
ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА (ЈС) ДРАГАН МАРКОВИЋ
ПАЛМА, КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА (КП), због подношења писане
оставке, престао мандат одборника у
Скупштини општине Бачка Паланка пре
истека времена на које је изабран, Општинска изборна комисија Бачка Паланка
доделила је мандат и издала уверење о
избору за одборника Мирковић Горана,
те је у складу са изнетим одлучено као у
изреци овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се
изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења решења Скупштине општине
Бачка Паланка.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-14/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 48. 49. и 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010
– Одлука УС РС и 54/2011), је прописано
да кад одборнику престане мандат пре
истека времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе
са чије листе је био изабран одборник
коме је престао мандат.
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На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013пречишћен текст), члана 41. Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник
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Републике Србије“, бр. 36/2009, 88/2010,
38/2015, 113/2017 и 113/2017-др. закон) и
закључка Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка, Скупштина општине Бачка Паланка на својој 31. седници,
одржаној дана 28. марта 2019. године,
донела је

АКЦИОНИ ПЛАН
запошљавања Општине Бачка
Паланка за 2019. годину
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Акционим планом запошљавања
Општине Бачка Паланка за 2019. 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 Локалног савета за запошљавање усвојити
Локални акциони план запошљавања.
Акциони план садржи све елементе 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,
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-- носиоце послова реализације
акционог плана,
-- категорије теже запошљивих
лица који имају приоритет у
укључивању у мере активне
политике запошљавања,
-- индикаторе успешности реализације програма и мера,
-- друге елементе.
Чланом 59. истог Закона утврђена
је могућност да се програми и мере
активне политике запошљавања финансирају из средстава јединица локалне
самоуправе.
Акционим планом се утврђују
приоритети активне политике запошљавања за 2019. годину:
-- Побољшање
услова
на
тржишту рада и унапређење
институција тржишта рада,
-- Подстицање
запошљавања
незапослених лица која су
активни тражиоци запослења
са подручја општине Бачка
Паланка и који су се изјаснили
да желе да буду укључени у
меру јавних радова
-- Унапређење квалитета радне
снаге и улагања у људски капитал и унапређење социјалног
дијалога на територији Општине Бачка Паланка.
Успешно остваривање Акционог
плана и предвиђених приоритета и мера,
подразумева активно учешће и сарадњу
свих институција и социјалних партнера. У изради Акционог плана учествовали су:

-- програме и мере активне политике запошљавања са одговорностима за њихово провођење
и потребним средствима,

-- Општина Бачка Паланка

-- финансијски оквир за политику запошљавања и изворе
финансирања,

-- Савез самосталних синдиката
Општине Бачка Паланка

-- Национална служба за запошљавање - Служба Бачка
Паланка
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-- Опште удружење предузетника 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 величине војвођанских општина. Дунав чини према југу границу општине, она је и природна граница
али не у потпуности јер се југоисточни делови општинске територије налазе у Срему, са
друге стране реке. Јужно од Дунава је подручје општине Вуковар, западно је општина
Бач, северозападно Оџаци, северно и североисточно 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 административно, 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.
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
територији општине Бачка Паланка живи 55.528 становника,анационална структура је
следећа:Срби 43843, Словаци 5047, Мађари 1356, Роми 1064, Хрвати 819, Југословени 160,
Црногорци 133, Немци 105, Албанци 72, Муслимани 69, Русини 53, Македонци 51, Словенци 39, Украјинци 27, Руси 25, Буњевци 22, Бошњци 11, Румуни 6, Бугари 5 и остали
2621. Изражена је миграција младих ка већим центрима.
ПРИРАШТАЈ
Број
живорођених

Број умрлих

Природни прираштај
Број

Република Србија
64.894
103.722
Бачка Паланка
474
771
Подаци преузети од Републичког завода за статистику

-38.828
-297

Стопа природног
прираштаја
-5,5
-5,6

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА
Област васпитања и образовања обухвата предшколско, основношколско и
средњошколско васпитање и образовање.
чине:

Мрежу јавних предшколских установа на територији општине Бачка Паланка
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1. Предшколска установа „Младост“ са седиштем у Бачкој
Паланци, Југословенске армије
бр.18, у оквиру које функционишу:
-- Објекат „Пчелица“ у Бачкој
Паланци, ул. Југословенске
армије бр.18,
-- Објекат „Бубамара“ у Бачкој
Паланци,ул.
Југословенске
армије бр.4,
-- Објекат „Бамби“ у
Бачкој
Паланци, ул. Брегалничка бб,
-- Објекат
„Маслачак“у Бачкој Паланци, ул. Цара Лазара
бр.45,
-- Објекат „Лептирић“ у Бачкој
Паланци, ул. Краља Петра
Првог бр.86,
-- Објекат „Цврчак“ у Бачкој
Паланци, ул. Васе Стајића
бр.2,
-- Објекат „Свети Сава“ у Бачкој
Паланци, ул. Змај Јовина бр.48,
-- Објекат
„Невен“ у Бачкој
Паланци,
ул.Југословенске
армије бр.4,
-- Објекат „Полетарац“ у Товаришеву, ул. Маршала Тита бр.64,
-- Објекат
„Пингвин“
у
Деспотову,Карађорђева бр.71.
2. Предшколске групе које се
налазе при основним школама
и то у:
-- Основној школи „Здравко
Челар“
у
Челареву,
ул.Пролетерска бр.58,
-- Основној школи „15.октобар“ у
Пивницама, ул. Маршала Тита
бр.99,
-- Основној
школи
„Бранко
Ћопић“ у Младенову, ул.
Краља Петра Првог бр.40,
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-- Издвојеном одељењу Основне
школе „Бранко Ћопић“ у
Карађорђеву, ул. Иве Андрића
бр.31,
-- Основној школи „Алекса Шантић“ у Гајдобри, ул. Невесињска бр.2
-- Основној
школи
„Херој
Пинки“ у Бачкој Паланци,
Трг братства јединства бр.12
(предшколска група је спојена
са припремно предшколском
групом).
На подручју општине мрежу јавних школа чине:
1. Основна школа „Десанка Максимовић“, Скојевска 1/а, Бачка Паланка (од I до VIII разреда);
2. Основна школа „Вук Караџић“,
Доситејева 3, Бачка Паланка (од
I до VIII разреда), са издвојеним
одељењима у Нештину, Црквеношколска 17 (од I до IV разреда), и Визићу, Пеке Дапчевића бб
(од I до IV разреда);
3. Основна школа „Свети Сава“,
Трг братства и јединства 22, Бачка Паланка (од I до VIII разреда);
4. Основна школа „Здравко Челар“,
Трг Бориса Кидрича 1, Челарево
(од I до VIII разреда);
5. Основна школа „Алекса Шантић“, Невесињска 2, Гајдобра (од
I до VIII разреда), са издвојеним
одељењем у Новој Гајдобри, Пролетерска 26 (од I до VIII разреда);
6. Основна школа „Бранко Ћопић“,
Краља Петра Првог 40, Младеново (од I до VIII разреда) са издвојеним одељењем у Карађорђеву, Краља Петра Првог 20 (од I до
IV разреда);
7. Основна школа „Жарко Зрењанин“, Краља Петра Првог 73, Обровац (од I до VIII разреда);
8. Основна школа „Милета Протић“, Маршала Тита 62, Товаришево (од I до VIII разреда);
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9. Основна школа „Браћа Новаков“, Краља Петра Првог 103, Силбаш (од I до VIII

разреда) са издвојеним одељењима у Деспотову, Трг ослобођења 13 (од I до VIII
разреда) и Парагама, Краља Петра Првог 23 (од I до IV разреда);
10. Основна школа „15. октобар“, Маршала Тита 99, Пивнице (од I до VIII разреда);
11. Основна школа „Херој Пинки“, Трг братства и јединства 10, Бачка Паланка (од I
до VIII разреда);
12. Школа за основно музичко образовање „Стеван Христић“, Академика Милана
Курепе 10, Бачка Паланка, (од I до VI разреда) са издвојеним одељењем у Бачу,
Трг Зорана Ђинђића 4 (од I до VI разреда).
Припремни предшколски програм се реализује у основним јавним школама под
редним бројем од 4. до 11. и у Основној школи „Вук Караџић“ Бачка Паланка, у издвојеним одељењима у Нештину и Визићу.
Основна школа „Милета Протић“ Товаришево обавља и делатност функционалног основног образовања одраслих.
На територији општине постоје три средње школе :
1. Техничка школа „9. Мај“ Бачка Паланка,
2. Средња стручна школа „Др Радивој Увалић“Бачка Паланка
3. Гимназија „20. Октобар“ Бачка Паланка.
У општини Бачка Паланка су заступљене различите области културног стваралаштва: фолклорно и народно стваралаштво, ликовно стваралаштво, библиотечка делатност, издаваштво, певачке групе, хорови, рецитатори... Активности у вези културе сконцентрисане су око Народне библиотеке „Вељко Петровић“, „Културног центра Бачка
Паланка“, ЦТКУ „Коста Абрашевић“ „Савеза аматера општине Бачка Паланка“, Књижевни клуб „Дис“, Црквени хор „Јован Крститељ“ и бројних удружења.
Општина Бачка Паланка је оснивач Народне библиотеке „Вељко Петровић“ која
има атрибут „Институције од посебног друштвеног интереса“. Књижевни фонд броји
преко 180.000 публикација и годишње се упише 6.300 чланова. Библиотека је умрежила
13 сеоских библиотека са циљем пружања стручне помоћи, организовања рада и професионалне делатности.
Општина Бачка Паланка је и оснивач „Културног центра Бачка Паланка“ у оквиру
којег делују: музеј, биоскоп и галерија. Музеј располаже збирком од око 8.000 предмета,
свечаном салом, две учионице и двориштем са бином. Биоскопска сала има и функцију
позоришне сале па се у њој одигравају значајни програми као што су: позоришне представе, концерти, промоције и слично.
ПО ЕКОНОМСКОЈ АКТИВНОСТИ
НЕАКТИВНО СТАНОВНИШТВО

5443

Лица са
приходом од
имовине

16770

Пензионери

22213

Свега

До 15 година
старости

55528

Свега

Траже
посао

Свега

Некада
радили

Укупно

Запослени

Незапослени

3736

1707 33315

7956

13393

413

Ученици

АКТИВНО СТАНОВНИШТВО

Домаћ.

Ост.

3871

4845

2837

28. март 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 11/2019 - страна 461

Статистички подаци су преузети од Републичког завода за статистику из последњег пописа становништва 2011.године.
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 2.111 привредних субјеката, од
чега је предузетничких фирми 1.379, а предузећа 732.
Година

2015

2016

2017

2018

Број активних привредних друштава

683

712

736

732

1.353

1.296

1.391

1.379

Број активних предузетника

(Подаци АПР преузети са Републичког завода за статистику).
Бачка Паланка је позната по производњи подних облога („Tarkett“, „Sintelon“,
„Enia“), производњи сокова („Nectar“),пиварској индустрији („Carlsberg“), производњи
џамбо врећа („Divtrade“), чајева („Fructus“), пољопривредних машина и алатки („Мајевица“), производњи производа од лима („Sebastijan“), производњи чарапа („RealKnitting“),
производњи електроинсталационог материјала и опреме („AlingConel“, „Nopallux“), АТП
„Дунавпревоз“, рециклажи пет амбалаже („Greentech“) и предузећима у области пољопривредне производње Група „UniverexportBačka” , „Делта аграр Челарево“.
ПОЉОПРИВРЕДА
Најзначајнији природни ресурс којим општина Бачка Паланка располаже је квалитетно 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 потенцијалима и могућности прихвата домаћих и страних гостију. Реализација програмских
активности у 2018.години огледала се у следећем:
-- Промоција туризма јединицe локалне самоуправе
-- Сарадња између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и
посредно делују на унапређењу и промоцији туризма
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-- Обезбеђење
информативно
промотивног матријала којим
се промовишу туристичке
вредности јединице локалне
самоуправе

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

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

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

-- 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:

1.1.1. К.О.Младеново, локалитет 1
– површина 15,83 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 (недефинисанапланом),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.
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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,

Број 11/2019 - страна 463

1.2.15. К.О.Деспотово, локалитет
15 – површина 30,50 ha,
1.2.16. К.О.Челарево, локалитет 16
– површина 80,16 ha.

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

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

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

шине,

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 парцеле за нове
јавне површине и израђен пројекат
инфраструктурног опремања и исходована 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,

1.3.1. Визић – нема одређене повр-

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
2.3.Планом генералне регулације
насеља Товаришево („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 42/2012)
предвиђена укупна површина за радне
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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.
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3. Насељено место Деспотово
уређује се из старих урбанистичких планова; потребно је израдити одговарајућу
планску документацију.
4. Планом генералне регулације Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 16/2011,
22/2012) дефинисане су главне радне
зоне: северна и јужна радна зона, и више
мањих зона. Укупна планирана површина за радне зоне износи 402,42 ha. За
јужну радну је у поступку израда плана
детаљне регулације. За остале радне зоне
је израђена следећа планска документација:

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

4.1.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,

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 14 ha 67 а 40 m2 која
је намењена проширењу постојећег комплекса производног круга предузећа
DOO „Realknitting“ из Гајдобре.

4.2.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.

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

5. Планом детаљне регулације
радне зоне „Заграда“ Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 5/2016) земљиште планирано за дефинисање радне зоне је око 66
ha18 а (зона саобраћајница и комуналне
инфраструктуре 28ha 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).

2.10. Планом генералне регулације насеља Карађорђево који је усвојен
на седници СО Бачка Паланка у јануару
2019.године предвиђена укупна површина радне зоне је око 19,35 ha.
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ЗАПОСЛЕНОСТ

Република Србија
Регион Војводине
Јужнобачка област
БачкаПаланка

ЗАПОСЛЕНОСТ
ЗАПОСЛЕНИ У
УКУПНО
ПРАВНИМ
ЛИЦИМА
2.131.079
1.688.241
545.851
431.288

ЗАПОСЛЕНИ КОД
ПРЕДУЗЕТНИКА И
ПРЕДУЗЕТНИЦИ
364.305
92.550

210.475

169.200

36.492

14.405

10.994

2.589

(Извор: Републички завод за статистику –Регистрована запосленост у Републици
Србији, 2018.- годишњи просек)
ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ЗА НОВЕМБАР 2018
Просечне зараде
XI 2018
I-XI 2018

Просечне зараде без пор. и допр.
XI 2018
I-XI 2018

Република Србија

69.949

68.300

50.556

49.397

Регион Војводине

66.609

64.820

48.135

46.883

Јужнобачка област
70.628
68.969
51.023
49.663
Бачка Паланка
63.149
62.402
45.718
45.185
(Извор: Републички завод за статистику- Саопштење: Просечне зараде по запосленом, по оптинама и градовима, новембар 2018.године)
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)

•

2018. Година (децембар) – 4733 лица (од тога 2601 жена)
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Преглед незапослених лица по степену стручне спреме и полу:
СТЕПЕН СТРУЧНЕ
УКУПНО
СПРЕМЕ
I
1590
II
251
III
1117
IV
1268
V
12
VI-1
114
VI-2
89
VII-1
288
VII-2
4
VIII
0
Преглед незапослених лица по полу и старости:

ЖЕНЕ
849
127
538
754
5
82
66
180
0
0

СТАРОСТ
УКУПНО
ЖЕНЕ
15-19
97
35
20-24
359
184
25-29
431
248
30-34
498
308
35-39
533
324
40-44
605
342
45-49
589
318
50-54
628
369
55-59
590
332
60-65
403
141
Преглед незапослених лица према дужини чекања на запослење:
ДУЖИНА ЧЕКАЊА
УКУПНО
ЖЕНЕ
До 3 месеца
763
366
3-6 месеци
415
208
6-9 месеци
291
148
9-12 месеци
233
116
1-2 године
60
360
2-3 године
407
220
3-5 година
575
341
5-8 година
467
268
8-10 година
281
165
Преко 10 година
631
409
		
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 403.
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У току 2018. године на евиденцији Службе Бачка Паланка је било 798 корисника
новчане накнаде.
Послодавци са територије општине су исказали потребу за радницима који поседују 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 незапослених лица старијих од 50 година,
-- виши ниво знања страних језика, посебно енглеског,
-- поседовање сертификата као што су атест за завариваче, сертификат за овлашћене 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 (конобари, кувари, месари), затим професори немачког и енглеског језика, професори математике, информатике и техничког образовања, олигофренолози, фармацеути.
Суфицитарна занимања су правници, економисти, васпитачи, професори, учитељи, 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 2019.
годину су:
-- 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
тржишта рада,
-- Подстицање теже запошљивих лица у запошљавању,
-- Борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошљавања /старији од 50 година, самохраних мајки, Рома и осталих маргинализованих група/,
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-- Отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавање.
VI МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ
Националним акционим планом запошљавања за 2019.годину („Службени гласник
РС“, број 105/18) дефинисано је да ће министарство надлежно за послове запошљавања
у 2019.години одобравати учешће у финансирању програма јавних радова из средстава
опредељених за реализацију НАПЗ на подручју оних јединица локалне самоуправе које
припадају трећој и четвртој групи развијености и девастираним подручјима у складу са
посебним прописом Владе РС, односно у складу са Уредбом о утврђивању јединствене
листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014.годину („Службени
гласник РС“, бр. 104/2014). Према овој Уредби Општина Бачка Паланка је сврстана у
прву групу јединица локалне самоуправе чији је степен развијености изнад републичког
просека, тако да ће Општина Бачка Паланка реализовати програм јавних радова сопственим средствима која су опредељена за мере активне политике запошљавања Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за 2019.годину („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 34/2018).
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 2019. годину предвиђене су следеће мере:
- ЈАВНИ РАДОВИ
У 2019. години организоваће се јавни радови у области одржавања и заштите
животне средине и природе. Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца.
Предлог мера расподеле срестава за реализацију мера активне политике запошљавања Општине за 2019. годину су:
Јавни радови за 18 лица – укупно 1.987.200,00 динара
За предвиђене активне мере из буџета општине је издвојено 2.000.000,00 динара.

Очекивани
резултати

индикатори

Радно
ангажовање
незапослених
лица
Број радно
ЈАВНИ
Унапређење ангажованих
РАДОВИ
радних
незапослених
способности
лица
незапослених
Друштвени
интерес

Носиоци
активности
и рок

Програми,
мере и
активности

ЦИЉ – Радно ангажовање незапослених лица
Потребна
финансијска
средства у
РСД

ЛСЗ

1.987.200,00

Планирани извори финансирања
Буџет
локалне
заједнице

1.987.200,00

Буџет Републички
АПВ
буџет

//

/
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Преглед трошкова:
МЕРА
ЈАВНИ
РАДОВИ
УКУПНО

БРОЈ
БРОЈ
ЛИЦА МЕСЕЦИ
18

3

18

НЕТО
ИЗНОС

ПОРЕЗИ
И ДОПРИНОСИ

ТРОШКОВИ
ПРЕВОЗА

ТРОШКОВИ
ИЗВОЂЕЊА
ЈАВНОГ
РАДА

УКУПНО

22.000,00

14.800,00

/

/

1.987.200,00

1.188.000,00

799.200,00

/

/

1.987.200,00

VII ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Рад Савета 12.800,00 динара.
VIII НАДЛЕЖНОСТИ
Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за
2019. годину, реализоваће Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка
Паланка у сарадњи са Саветом за запошљавање Општине Бачка Паланка и НСЗ – Служба
Бачка Паланка, а на основу Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања на територији општине Бачка Паланка за
2019.годину који ће бити потписан између Националне службе за запошљавање и Општине Бачка Паланка.
Одељење за привреду је у обавези да о спровођењу Акционог плана запошљавања
за 2019. годину извештај достави Председнику Општине Бачка Паланка и Општинском
већу Општине Бачка Паланка.
Овај Акциони план запошљавања Општине Бачка Паланка за 2019. годину објавиће се у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-10-2/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

76
На основу члана 11. став 1. и члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 –
усклађени дин. изн, 124/2014 – усклађени дин. изн, 95/2015 – усклађени дин. изн, 83/2016,
91/2016, 104/2016 – др. закон, 96/2017– усклађени дин. износи, 89/2018– усклађени дин.
износи и 95/2018-др.закон) и члана 37. тачка 13. Статута Општине Бачка Паланка (,,Службени лист Општине Бачка Паланка’’, број 24/2013 – пречишћен текст), Скупштина Општине Бачка Паланка на својој 31. седници, одржаној дана 28. марта 2019. године, донела је
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ОДЛУКУ
о локалним комуналним таксама
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локалне комуналне таксе,
решење надлежног органа.

прибави

Члан 1.

Члан 6.

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

Таксени обвезник је дужан да пре
коришћења права, предмета или услуга,
за чије је коришћење прописано плаћање
таксе, изврши пријаву постојања основа
за плаћање таксе Општинској управи
Општине Бачка Паланка - Одељењу за
утврђивање и наплату јавних прихода (у
даљем тексту: Одељење за утврђивање и
наплату јавних прихода).

Члан 2.
Обвезник таксе је корисник права,
предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза из члана 1. ове
oдлуке настаје даном почетка коришћења
права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање таксе
и траје док траје коришћење права или
услуге.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе не
плаћају директни и индиректни корисници буџетских средстава.
Од обавезе плаћања таксе изузимају се јавна предузећа и установе чији је
оснивач СО Бачка Паланка, школе, културно-уметничка друштва, хуманитарне
организације ( Савез инвалида рада,
Црвени крст, Савез слепих и слабовидих,
Савез глувих и наглувих, Савез дистрофичара и др.), стари занати и непрофитне
организације.
Члан 5.
Таксени обвезник је дужан да пре
коришћења права, предмета или услуга
за чије је коришћење прописано плаћање

Таксени обвезник је дужан да
пријави све промене у вези коришћења
права, предмета и услуга настале у току
године, а везане су са почетком и престанком обављања делатности, привременом одјавом, променом адресе, променом облика организовања и слично, у
року од 15 дана од наступања промене.
Уколико таксени обвезник не
изврши пријаву промене предвиђене ставом 2. овог члана, губи право на умањење
обавезе утврђене решењем.
Ако таксени обвезник не поднесе
пријаву за коришћење права, предмета
или услуга, таксена обавеза утврдиће
се на основу података којима располаже надлежни орган или инспекцијска
служба.
Члан 7.
Такса се уводи за:
1. истицање фирме на пословном
простору;
2. држање моторних друмских
и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и
машина;
3. држање средстава за игру
(„забавне игре“).
Члан 8.
Локалне комуналне таксе су приход буџета Општине Бачка Паланка.
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Члан 9.
Ако је основ за плаћање таксе
настао до 30. јуна текуће године, плаћа се
цео износ годишње таксе, а ако је настао
након 30. јуна текуће године, плаћа се
50% износа годишње таксе.
Таксени обвезник је дужан да обавести и приложи доказ о насталој промени Одељењу за утврђивање и наплату
јавних прихода, у року од 15 дана од дана
наступања промене, а у циљу остваривања права на умањење плаћања таксе
из става 1. овог члана.
Члан 10.
Таксени обвезник који је престао
са обављањем делатности и извршио
одјаву у Агенцији за привредне регистре
до 30. јуна текуће године, плаћа умањену
таксу за 75%.
Таксени обвезник је дужан да обавести и приложи доказ о насталој промени Одељењу за утврђивање и наплату
јавних прихода, у року од 15 дана од дана
наступања промене, а у циљу остваривања права на умањење плаћања таксе
из става 1. овог члана.
Члан 11.
Таксени обвезник који је покренуо поступак стечаја или ликвидације
ослобађа се плаћања комуналне таксе од
дана ступања у стечај или ликвидацију
и о томе је дужан да обавести Одељење
за утврђивање и наплату јавних прихода.
Члан 12.
Таксени обвезници – предузетници који су имали привремену одјаву
радње у претходној години у трајању од
годину дана непрекидно, таксу за текућу
годину плаћају умањену за 90%.
Таксени обвезник - предузетник
је дужан да обавести и приложи доказ
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о насталој промени Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода, у року
од 15 дана од дана наступања промене, а
у циљу остваривања права на умањење
плаћања таксе из става 1. овог члана.
Члан 13.
У погледу начина утврђивања
комуналне таксе, поступка по правним
средствима, начина и рокова плаћања
таксе, камате, повраћаја таксе, застарелости наплате, принудне наплате, пореско-прекршајног поступка, казнених
одредаба и осталог што није регулисано
овом одлуком примењују се одредбе
Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
Жалба
решења.

не

одлаже

извршење

Члан 14.
врше:

Наплату локалне комуналне таксе
-- Општинска управа Општине Бачка Паланка, путем
Одељења за утврђивање и
наплату јавних прихода, у делу
који се односи на Тарифни број
1. и Тарифни број 3. из Таксене
тарифе,
-- ПУ Нови Сад - Полицијска
станица Бачка Паланка, у делу
који се односи на Тарифни број
2. из Таксене тарифе.
Члан 15.

Надзор над спровођењем ове
одлуке врши Општинска управа Општине Бачка Паланка, путем Одељења за
утврђивање и наплату јавних прихода.
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Члан 16.
Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа утврђена за поједина права,
предмете и услуге.
Члан 17.
Даном ступања на снагу ове
одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
40/2016, 8/2017 и 39/2017).
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-434-7/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
TАКСЕНА ТАРИФА
Таксеном тарифом се утврђују
локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних
карактеристика објеката, по зонама у
којима се налазе објекти, предмети или
врше услуге за које се плаћају таксе.
Утврђују се следеће зоне на територији Општине Бачка Паланка и то:
Екстра зона: Обухвата следеће
улице: Краља Петра I (од Трга братства
јединства до Шафарикове), Блок „Партизан“, Академика Милана Курепе и Ђуре
Јакшића, рачунајући обе стране улицa.
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Зона А: Обухвата део града Бачка
Паланка оивичен улицама Цара Лазара
(од Шумске до Шафарикове), Шафарикову (од Цара Лазара до Југословенске
армије), Југословенске армије (од Шафарикове до Трга братства и јединства) и
Трг братства и јединства (од Југословенске армије до Цара Лазара), рачунајући
обе стране улица.
Зона Б: Обухвата део града
између зоне А и граница које чине следеће улице: Југ Богданова (од Трга ослобођења до Бранка Бајића), Бранка Бајића
(од Бранка Радичевића до Цара Лазара),
Бранка Радичевића (од Бранка Бајића до
Светозара Милетића), Светозара Милетића (од Бранка Радичевића до Иве Лоле
Рибара), Иве Лоле Рибара (од Светозара
Милетића до Браће Рибникар) и Трг
ослобођења (од Браће Рибникар до Југ
Богдана), рачунајући обе стране улица.
Зона В: Обухвата остале улице
у граду Бачка Паланка које нису обухваћене зоном А и зоном Б.
Зона Г: Обухвата подручје осталих насељених места Оштине Бачка
Паланка.
Тарифни број 1.
Локална комунална такса за
истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: такса) утврђује
се на годишњем нивоу зависно од
регистроване претежне делатности
обвезника, односно делатности коју
обвезник обавља предвиђену Законом
о финансирању локалне самоуправе
и величине правног лица у смислу
закона којим се уређује рачуноводство.
1 Делатности предвиђене Законом о финансирању локалне самоуправе
распоређене су у оквиру I, II и III групе
делатности, а делатности предвиђене
Уредбом о класификацији делатности су
по шифрама делатности распоређене у
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оквиру IV, V и VI групе делатности из
ове тарифе, и то:

46.66 - Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом;

I група:

46.72- Трговина на велико металима и металним рудама;

-- Банкарство;
-- Осигурање имовине и лица;
-- Производња нафте;
-- Трговина на велико дуванским
производима;
-- Поштанске активности комерцијалног сервиса;
-- Мобилне и телефонске услуге;
-- Казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање
коцкарских услуга;
II група:
-- Трговина нафтом и дериватима нафте;
-- Поштанске активности јавног
сервиса;
--

Електропривреда;

--

Ноћни барови и дискотеке;
III група:

53.20- Поштанске
комерцијалног сервиса;

активности

61- Телекомуникације;
62 - Рачунарско програмирање,
консултантске и с тим повезане делатности;
63 делатности;

Информационе услужне

64 - Финансијске услуге, осим
осигурања и пензијских фондова;
65 - Осигурање, реосигурање
и пензијски фондови,осим обавезног
социјалног осигурања;
66 -Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;
68 -Пословање некретнинама;
69 - Правни и рачуноводствени
послови;
70 – Управљачке делатности,
саветовање у вези с управљањем;

-- Производња деривата нафте;

71- Архитектонске и инжењерске
делатност; инжењерско испитивање и
анализе;

-- Производња дуванских производа;

73 – Рекламирање и истраживање
тржишта;

-- Производња цемента.

74-Остале стручне, научне и техничке делатности;

IVгрупа:

77 – Изнајмљивање и лизинг ;

06 – Експлоатација сирове нафте и
природног гаса;

78 – Делатности запошљавања;

46.35 – Трговина на велико дуванским производима;

ности;

46.51 – Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима;

тара;

80 – Заштитне и истражне делат82.20 – Делатност позивних цен-

82.30 – Организовање састанака и
сајмова;
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82.91 - Делатност агенција за
наплату потраживања и кредитних
бироа;

49 - Копнени саобраћај и цевоводни транспорт
50 - Водени саобраћај;

92 - Коцкање и клађење.
V група:

51 - Ваздушни саобраћај;
52 – Складиштење и пратеће
активности у саобраћају;

02 - Шумарство и сеча дрвећа;
05 – Експлоатација угља;

53.20);

09 – Услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима;
10.83 – Прерада чаја и кафе;
20.11 – Производња индустријских
гасова;
23.69 – Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента;
32. 1- Производња накита, бижутерије и сличних предмета;
35 - Снабдевање електричном
енергијом, гасом, паром и климатизација;
36 - Скупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде;
37 - Уклањање отпадних вода;
38 – Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање
отпадних материја;
39 – Санација, рекултивација и
друге услуге у области управљања отпадом;
45 - Трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала (осим 45.20 и 45.40);
46 - Трговина на велико ,осим
трговине моторним возилима и мотоциклима( осим 46.35, 46.51, 46.66 и 46.72);
47 - Трговина на мало ,осим трговине моторним возилима и мотоциклима;

53 - Поштанске активности (осим
55 – Смештај;

07 - Експлоатација руда метала;
08 – Остало рударство;
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56 – Делатност припремања и
послуживања хране и пића;
ност;

58.19 – Остала издавачка делат-

59 – Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних
записа и издавање музичких записа;
60 – Програмске активности и
емитовање;
79 – Делатност путничких агенција, тур- опeратора, услуге резервације
и пратеће активности;
81 – Услуге одржавања објеката и
околине;
82 – Канцеларијско- административне и друге помоћне пословне делатности (осим 82.20, 82.30 и 82.91);
94 – Делатности удружења;
95.11 – Поправка рачунара и периферне опреме;
95.12. - Поправка комуникационе
опреме.
96- Остале личне услужне делатности (осим 96.01 и 96.02);
97 – Делатност домаћинстава која
запошљавају послугу.
VI група:
01 - Пољопривредна производња,
лов и пратеће услужне делатности;
03 – Рибарство и аквакултуре;
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10 - Приозводња прехрамбених
производа (осим 10.83);
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30 - Производња осталих саобраћајних средстава;

11 - Производња пића;

31 - Производња намештаја

12 - Производња дуванских производа;

32. – Остале прерађивачке делатности (осим 32.1);

13 - Производња текстила;

33 – Поправка и монтажа машина
и опреме;

мета ;

14 - Производња одевних пред-

15 - Производња коже и предмета
од коже;
16 - Прерада дрвета и призводи од
дрвета, плуте, сламе и прућа,осим намештаја;
17 - Производња папира и производа од папира;
18 - Штампање и умножавање
аудио и видео записа;
нафте;

19 - Производња кокса и деривата

41 - Изградња зграда;
42 – Изградња осталих грађевина;
43 – Специјализовани грађевински радови,
45.20. – Одржавање и поправка
моторних возила;
45.40. – Трговина мотоциклима,
деловима и прибором, одржавање и
поравка мотоцикала;
58.19);

58 – Издавачке делатности (осим
72 – Научно истраживање и раз-

20 - Производња хемикалија и
хемијских производа(осим 20.11);

вој;

21 – Производња основних фармацеутских производа и препарата;

84 – Јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање;

22 - Производња производа од
гуме и пластике;
23 - Производња производа од
осталих неметалних минерала (осим
23.69);
24 - Производња основних метала;
25 - Производња металних производа, осим машина и уређаја;
26 - Производња рачунара, електронских и оптичких производа;
27
опреме;

-

Производња

електричне

28 – Производња непоменутих
машина и непоменуте опреме;
29 - Производња моторних возила,
приколица и полуприколица;

75 – Ветеринарске делатности;

85 – Образовање;
86 - Здравствене делатности;
тајем;
штаја;

87 – Социјална заштита са смеш88 - Социјална заштита без сме-

90 - Стваралачке, уметничке и
забавне делатности;
91 Делатност библиотека,
архива, музеја, галерија и збирки и
остале културне делатности;
93 – Спортске , забавне и рекреативне делатности;
95– Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у
домаћинству; (осим 95.11 и 95.12)

476 страна - Број 11/2019

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

96.01- Прање и хемијско чишћење
текстилних и крзнених производа;
96.02 –Делатност фризерских и
козметичких салона;
98 - Делатност домаћинстава која
производе робу и услуге за сопствене
потребе;
99 - Делатност екстериторијалних
организација и тела.
3. Предузетници и правна лица
која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у микро и
мала правна лица (осим предузетника и
правних лица која обављају делатности:
банкарства; осигурања имовине и лица;
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на
велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних
и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго
сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека), а имају
годишњи приход до 50.000.000 динара,
не плаћају таксу.
4. Правна лица која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица који имају
годишњи приход преко 50.000.000,00
динара (осим предузетника и правних
лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на
велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних
и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго
сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), плаћају таксу у
годишњем износу од 50.000,00 динара .
Правна лица која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица, (осим
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правних лица која обављају делатности:
банкарства; осигурања имовине и лица;
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на
велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних
и телефонских услуга; електропривреде;
казина, коцкарница, кладионица, бинго
сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), плаћају таксу у
годишњем износу од 130.000,00 динара .
Правна лица која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна
лица, у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и предузетници, а
обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте;
производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента;
поштанских, мобилних и телефонских
услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова
и дискотека, плаћају таксу у годишњем
износу од 250.000,00 динара .
5. Под фирмом, у смислу ове
одлуке, подразумева се сваки истакнути назив или име, које упућује на то
да правно или физичко лице обавља
одређену делатност.
Ако се на једном пословном
објекту налази више истакнутих фирми
истог обвезника, такса се плаћа само за
једну фирму.
6. Правним лицима, чије је седиште на територији Општине Бачка
Паланка, такса се умањује за 90% за
истакнуту фирму на пословном простору
који се налази на адреси изван седишта.
7. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се на основу решења
Одељења за утврђивање и наплату јавних приходе.
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Тарифни број 2.
1. Локална комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у следећим износима и то:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Ред. бр.

Врста возила

Такса – динара

1.

2.

3.

за теретна возила:
- за камионе до 2 t носивости
- за камионе од 2 t до 5 t носивости
- за камионе од 5 t до 12 t носивости
- за камионе преко 12 t носивости
за теретне и радне приколице
(за путничке аутомобиле)
за путничка возила:
- до 1.150 cm3
- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3
- преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3
- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3
- преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3
- преко 3.000 cm3
за мотоцикле, мопеде, трицикле:
- до 125 cm3
- преко 125 cm3 до 250 cm3
- преко 250 cm3 до 500 cm3
- преко 500 cm3 до 1.200 cm3
- преко 1.200 cm3
за аутобусе и комби бусеве по регистрованом
седишту

1.120,00
1.580,00
2.800,00
4.500,00
450,00
450,00
900,00
1.330,00
1.800,00
2.700,00
4.500,00
350,00
450,00
780,00
1.120,00
1.530,00
46,00

за прикључна возила: теретне приколице,
полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:
- 1 t носивости
- од 1 t до 5 t носивости
- од 5 t до 10 t носивости
- од 10 t до 12 t носивости
- носивости преко 12 t
за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 kw
- чија је снага мотора oд 66 – 96 kw
- чија је снага мотора oд 96 – 132 kw

430,00
740,00
1.020,00
1.380,00
2.150,00
1.600,00
2.150,00
2.650,00
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- чија је снага мотора oд 132 – 177 kw
- чија је снага мотора преко177 kw
за радна возила, специјалнa адаптирана возила
за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и
атестирана специјална возила за превоз пчела
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3.170,00
4.300,00
1.070,00

Напомена:
Наплату таксе из овог тарифног броја, врши ПУ Нови Сад - Полицијска станица
Бачка Паланка приликом регистрације возила.
2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају:
1) особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно
возило, које се на њено име прво региструје у једној години;
2) особе са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на
једно возило, које се на њено име прво региструје у једној години;
3) родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о
којима родитељи непосредно брину, на једно возило, које се на њихово име,
односно на име једног од њих, прво региструје у једној години;
4) организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи
лицима са инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом – за возила прилагођена искључиво за превоз њихових чланова;
Лица која испуњавају услове за остваривање права из ове тачке, подносе доказе о
испуњености услова за годину у којој се врши регистрација.
Тарифни број 3.
1. За држање средстава за игру (,,забавне игре’’) утврђује се такса по једном
апарату и плаћа дневно и то:
-- за флипере и пикадо 7,00 динара,
-- за билијар 10,00 динара,
-- за игре на рачунарима, симулаторима, видео аутоматима и сл. 7,00 динара.
Под забавним играма у смислу овог тарифног броја сматрају се игре на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама које
се стављају у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре,
у којима се учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу,
стварима, услугама или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте
врсте.
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна игра, на основу задужења од стране Одељења за утврђивање и наплату
јавних прихода.
3. Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја плаћа до 15. у месецу за
претходни месец.

28. март 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

77
На основу члана 7. став 1.
Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике
Србије’’, број 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013 – усклађени дин. изн, 124/2014 –
усклађени дин. изн, 95/2015 – усклађени
дин. изн, 83/2016, 91/2016, 104/2016 – др.
закон, 96/2017– усклађени дин. износи
и 89/2018– усклађени дин. износи),
члану 239. став 3. Закона о накнадама
за коришћење јавних добара (’’Службени гласник Републике Србије ’’, број
95/2018) и члана 37. тачка 6. Статута
Општине Бачка Паланка (,,Службени
лист Општине Бачка Паланка’’, број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
Општине Бачка Паланка на својој 31.
седници, одржаној дана 28. марта 2019.
године, донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина
накнада за коришћење јавних површина
на територији Општине Бачка Паланка,
олакшице, начин достављања и садржај
података о коришћењу јавне површине
надлежном органу који утврђује обавезу
плаћања накнаде.
Члан 2.
Накнаде за коришћење јавне површине, су:
1) накнада за коришћење простора на јавној површини у
пословне и друге сврхе, осим
ради продаје штампе, књига
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и других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности;
2) накнада за коришћење јавне
површине за оглашавање
за сопствене потребе и за
потребе других лица, као и
за коришћење површине и
објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица, за које дозволу
издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;
3) накнада за коришћење јавне
површине по основу заузећа
грађевинским
материјалом
и за извођење грађевинских
радова и изградњу.
Jавна површина у смислу закона
којим се уређују накнаде за коришћење
јавних добара јесте површина утврђена
планским документом јединице локалне
самоуправе која је доступна свим корисницима под једнаким условима:
-- јавна саобраћајна површина (
пут, улица, пешачка зона и сл.);
-- трг;
-- јавна зелена површина (парк,
сквер и сл.) и
-- јавна површина блока ( парковски уређене површине и саобраћајне површине).
Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,
у смислу става 1. тачке 1) овог члана,
сматра се заузеће јавне површине:
-- објектом
привременог
коришћења: киоск, тезга, апарат за сладолед, банкомат,
аутомат за продају штампе,
покретни објекат за продају
робе на мало и вршење занатских и других услуга, мон-
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тажни објекат за обављање
делатности јавних комуналних
предузећа, телефонска говорница и слични објекти, башта
угоститељског објекта;
-- за забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање
концерата, фестивала и других манифестација, за одржавање спортских приредби, за
објекте и станице за изнајмљивање бицикла, за коришћење
посебно обележеног простора
за теретно возило за снабдевање и друго.
Коришћење простора на јавној
површини у пословне и друге сврхе
у смислу става 1. тачке 1) овог члана
односи се на привремено коришћење
простора на јавној површини и не обухвата коришћење трајног карактера
изградњом објеката инфраструктуре.
Члан 3.
Обвезник накнаде за коришћење
јавне површине је корисник јавне површине.
Члан 4.
Основица накнаде за коришћење
простора на јавној површини је површина коришћеног простора изражена у
метрима квадратним (m2).
Члан 5.
Највиши износ накнаде за
коришћење јавне површине прописан
је у Прилогу 12. Закона о накнадама за
коришћење јавних добара.
Критеријуми за прописивање
висине накнада су: време коришћења
простора, зона у којој се налази простор који се користи, која је утврђена
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посебном општинском одлуком, као и
техничко-употребне
карактеристике
објекта, уколико се јавна површина користи за постављање објеката.
Члан 6.
Утврђивање накнаде за коришћење
јавне површине врши се према површини коришћеног простора, сразмерно
времену коришћења тог простора и по
зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге
Одобрење за заузеће јавне површине издаје Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка
(у даљем тексту: Одељење за привреду).
Накнаду из става 1. овог члана,
решењем утврђује Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Општине Бачка Паланка (у
даљем тексту: Одељење за утврђивање и
наплату јавних прихода ).
Обавезник накнаде дужан је да
утврђену обавезу по основу накнаде
плати до 15. у месецу за претходни месец,
а за месеце за које је обавеза доспела у
моменту уручења решења у року од 15
дана од дана достављања решења.
Прoтив рeшeњa из става 3. oвoг
члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су надлежности послови
финансија, прeкo Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода.
У погледу поступка утврђивања,
контроле, наплате, повраћаја, камате,
принудне наплате, застарелости и осталог што није прописано овом одлуком
сходно се примењују одредбе закона
којим се уређују порески поступак и
пореска администрација.
Ако обвезник не поднесе пријаву
за коришћење јавне површине, накнада
ће се утврдити на основу података којима
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располаже надлежни орган или инспекцијска служба.
Члан 7.
Накнаду за коришћење јавних
површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских средстава.
Од обавезе плаћања накнаде изузимају се јавна предузећа и установе чији
је оснивач СО Бачка Паланка, школе,
културно-уметничка друштва, хуманитарне организације (Црвени крст, Савез
слепих и слабовидих, Савез глувих и
наглувих, Савез дистрофичара, Савез
инвалида рада и др.), стари занати и
непрофитне организације.
Накнада за коришћење јавних
површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe
рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe
пoвршинe врши збoг изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe
jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa
у функциjу. Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у
функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa
тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa,
зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o
плaнирaњу и изгрaдњи.
Члан 8.
Накнаде за коришћење јавних
површина уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних прихода.
Члан 9.
Приходи остварени од накнаде за
коришћење јавних површина припадају
буџету Општине Бачка Паланка.
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Члан 10.
Саставни део ове одлуке представља Тарифа накнада за коришћење
јавних површина.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Бачка Паланка''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-434-8/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
ТАРИФА НАКНАДА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Тарифом се утврђују накнаде у
различитој висини зависно од врсте
делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката, по
зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају
накнаде.
Утврђују се следеће зоне на територији Општине Бачка Паланка и то:
Екстра зона: Обухвата следеће
улице: Краља Петра I (од Трга братства
јединства до Шафарикове), Блок „Партизан“, Академика Милана Курепе и Ђуре
Јакшића, рачунајући обе стране улицa.
Зона А: Обухвата део града Бачка
Паланка оивичен улицама Цара Лазара
(од Шумске до Шафарикове), Шафарикову (од Цара Лазара до Југословенске
армије), Југословенске армије (од Шафарикове до Трга братства и јединства) и
Трг братства и јединства (од Југословен-
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ске армије до Цара Лазара), рачунајући
обе стране улица.
Зона Б: Обухвата део града
између зоне А и граница које чине следеће улице: Југ Богданова (од Трга ослобођења до Бранка Бајића), Бранка Бајића
(од Бранка Радичевића до Цара Лазара),
Бранка Радичевића (од Бранка Бајића до
Светозара Милетића), Светозара Милетића (од Бранка Радичевића до Иве Лоле
Рибара), Иве Лоле Рибара (од Светозара
Милетића до Браће Рибникар) и Трг
ослобођења (од Браће Рибникар до Југ
Богдана), рачунајући обе стране улица.
Зона В: Обухвата остале улице
у граду Бачка Паланка које нису обухваћене зоном А и зоном Б.
Зона Г: Обухвата подручје осталих насељених места Оштине Бачка
Паланка.
Тарифни број 1.
Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне
и друге сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната
и домаће радиности
1. За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности,
за сваки цео и започети м2 простора који
се користи, утврђује се накнада дневно
сразмерно времену коришћења, и то:
1) за обављање пословне делатности ( привремени објекти – киосци,
други мањи монтажни објекти и други
слични објекти за продају робе на мало,
за пружање угоститељских, занатских
и других услуга; покретни привремени
објекти - тезге, апарати за сладолед, апарати за кокице, кестен, кукуруз и сл.;
конзерватори за сладолед, расхладне

28. март 2019. године

витрине за продају освежавајућих напитака и други покретни објекти за продају
робе на мало и вршење маркетиншких,
занатских и других услуга, специјализована возила за обављање делатности
трговине на мало и друге делатности у
складу са законом), накнада се утврђује
дневно по м2 :
Врста зоне
динара
екстра зона пословања
зона А
зона Б
зона В
зона Г

25,00
20,00
15,00
12,00
12,00

2) за обављање угоститељске
делатности у башти угоститељског
објекта отвореног типа, накнада се
утврђује дневно по м2:
Врста зоне
динара
екстра зона пословања
10,00
зона А
7,00
зона Б
6,00
зона В
5,00
зона Г
5,00
3) за обављање угоститељске
делатности у башти угоститељског
објекта затвореног типа, накнада се
утврђује дневно по м2:
Врста зоне
динара
екстра зона пословања
зона А
зона Б
зона В
зона Г

15,00
10,50
9,00
7,50
7,50

4) за забавне паркове, циркусе и
друге објекте забавних радњи, за спортске објекте (спортске терене, клизалишта, терене за кошарку, одбојку и сл.),
накнада се утврђује дневно по м2:
Врста зоне
динара
екстра зона пословања
2,00
зона А
1,50
зона Б
1,00
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зона В
1,00
зона Г
1,00
5) за одржавање концерата,
фестивала и осталих културних и других манифестација, накнада се утврђује
дневно м2:		
Врста зоне
динара
екстра зона пословања
5,00
зона А
3,00
зона Б
2,00
зона В
1,50
зона Г
1,50
2. Накнада из овог тарифног броја
не плаћа се за коришћење простора
на јавним површинама ради продаје
штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и
домаће радиности.
Ако се поред штампе, књига и
других публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће радиности продаје и нека друга роба, накнада
се плаћа у целокупно прописаном износу
из овог тарифног броја.
3. Обвезнику који не приложи
доказ о измиреним обавезама по основу
накнаде за коришћење простора на јавној површини за претходни период
коришћења неће се одобрити закуп јавне
површине.
Тарифни број 2.
Накнада за коришћење јавне
површине за оглашавање за сопствене
потребе и за потребе других лица, као
и за коришћење површине и објекта за
оглашавање за сопствене потребе и за
потребе других лица, за које дозволу
издаје надлежни орган јединице
локалне самоуправе
За коришћење јавне површине
за оглашавање за сопствене потребе и
за потребе других лица, за сваки цео и
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започети м2 простора који се користи,
утврђује се накнада дневно сразмерно
времену коришћења, и то:
1) За оглашавање на посебним
објектима за оглашавање (билбордима)
који се постављају на јавним површинама, накнада се утврђује:
Динара/m2 дневно
екстра зона пословања
40,00
зона А
30,00
зона Б
20,00
зона В
15,00
зона Г
12,00
За средства за оглашавање који се
постављају на стубовима јавне расвете,
нисконапонске и др. накнада се утврђује:
Динара/m2 дневно
екстра зона пословања
12,00
зона А
12,00
зона Б
10,00
зона В
8,00
зона Г
8,00
3) За исписивање фирми ван
пословног простора у виду рекламних
табли и других ознака којима се означава обављање одређене делатности на
јавним површинама и објектима (коловози, тротоари, зелене површине и сл.),
накнада се утврђује дневно по м2 и то:
Динара/m2 дневно
екстра зона пословања
17,00
зона А
17,00
зона Б
14,00
зона В
11,00
зона Г
8,00
Тарифни број 3.
Накнада за коришћење јавне
површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу
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1. За коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, за сваки цео и
започети м2 простора који се користи,
утврђује се накнада у дневном износу по
м2 и то:
Динара/m2 дневно
екстра зона пословања
14,00
зона А
14,00
зона Б
9,00
зона В
8,00
зона Г
8,00
2. Накнада из овог тарифног броја
плаћа се сразмерно времену коришћења.

78
На основу члана 32. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018) и члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 31.
седници, одржаној дана 28. марта 2019.
године, донела је

ОДЛУКА
О ИЗГРАДЊИ, ОДРЖАВАЊУ
И ПРУЖАЊУ УСЛУГА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ
СИСТЕМА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се
услови и начин обављања послова
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изградње, одржавања и пружања услуга
Телекомуникационог система Општине
Бачка Паланка (у даљем тексту: Телекомуникациони систем), који обухвата
оптичку, кабловску и другу телекомуникациону инфраструктуру, уређују се
техничко-технолошке целине Телекомуникационог система и технички и други
посебни услови за изградњу, одржавање
и пружање услуга Телекомуникационог
система, финансирање Телекомуникационог система, начин обезбеђивања континуитета функционисања Телекомуникационог система, права и обавезе предузећа које обавља изградњу, одржавање
и пружање услуга Телекомуникационог
система и корисника Телекомуникационог система, случајеви и услови под
којима се корисницима Телекомуникационог система могу ускратити услуге
овог система, као и заштита Телекомуникационог система и друга питања од
значаја за функционисање Телекомуникационог система.
Члан 2.
Техничко-технолошка
целина
Телекомуникационог система у смислу
ове одлуке је:
1. примарна, секундарна и терцијална мрежа коју чини:
1.1. ниво водова
зација

1.1.1.телекомуникациона канали1.1.2. ревизиона окна
1.1.3. објекти за смештај опреме
1.2. пасивни ниво

1.2.1. оптички и други каблови
потребни за функционисање Телекомуникационог система
1.2.2. кабловске спојнице
1.2.3. разводни и приводни ормани
са припадајућом опремом
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1.3. активни ниво
1.3.1. активна телекомуникациона
опрема у разводним и приводним орманима
2. бежична мрежа коју чини:
2.1. опрема за бежични пренос
сигнала
2.2. припадајућа пратећа опрема
нала

3. објекти за пријем и обраду сиг-

4. опрема за праћење, контролу и
управљање Телекомуникационим системом
5. пратећа и остала опрема неопходна за функционисање Телекомуникационог система
6. кућна инсталација за пренос
телекомуникационих сигнала.
Делови
Телекомуникационог
система из става 1. тачка 1. до тачке 5.
овог члана су у својини Општине Бачка
Паланка, док је кућна инсталација из
става 1. тачка 6. овог члана у својини
корисника Телекомуникационог система.
Члан 3.
Изградњу, одржавање и пружање
услуга Телекомуникационог система
обавља Јавно предузеће “Стандард“ коме
се поверава обављање ове делатности (у
даљем тексту: Предузеће).
Члан 4.
Корисник Телекомуникационог
система, у смислу ове одлуке је физичко
лице, правно лице или предузетник који
користи или жели да користи услуге
Телекомуникационог система (у даљем
тексту: Корисник).
Корисник Телекомуникационог
система, у смислу ове одлуке је и давалац
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телекомуникационих услуга, односно
правно или физичко лице које гради,
поседује и користи телекомуникациону
мрежу или пружа телекомуникациону
услугу (у даљем тексту: Давалац телекомуникационе услуге).
II ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА
ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ
И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ
СИСТЕМА
Члан 5.
Изградњом Телекомуникационог
система, обезбеђују се несметан и безбедан пренос података.
Члан 6.
Под изградњом Телекомуникационог система, из члана 5. ове одлуке,
подразумева се:
-- израда техничке документације,
-- извођење земљаних, грађевинских и монтажних радова на
телекомуникационој канализацији, ревизионим окнима,
објектима за смештај опреме и
објектима за пријем и обраду
сигнала,
-- извођење електро и монтажних радова на оптичким и другим кабловима, кабловским
спојницама и разводним и
приводним орманима са припадајућом опремом,
-- извођење електро и монтажних радова на активној телекомуникационој опреми,
-- постављање бежичне мреже,
опреме за праћење, контролу
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и управљање Телекомуникационог система, и пратеће и
остале опреме неопходне за
функционисање система, и
-- прибављање
употребне
дозволе за објекте Телекомуникационог система.
Члан 7.
Одржавањем
Телекомуникационог система, обезбеђује се очување
његове употребне и реалне вредности.
Члан 8.
Под одржавањем Телекомуникационог система из члана 7. ове одлуке
подразумева се:
-- текуће одржавање објеката
Телекомуникационог система,
које обухвата редовне, ванредне и специјалистичке прегледе, чишћење, сервисирање
и поправке делова Телекомуникационог система,
-- инвестиционо
одржавање
објеката, које обухвата реконструкције, поправке и замене
делова Телекомуникационог
система од утицаја на употребљивост и сигурност система,
и
-- хитне интервенције на деловима
Телекомуникационог
система које се морају извршити без одлагања како би се
отклонила непосредна опасност по живот и здравље људи,
отклонила опасност од угрожавања имовине и околине и
обезбедило довођење објеката
Телекомуникационог система
и његових делова у безбедно
стање.
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Члан 9.
Под пружањем услуга Телекомуникационог система у смислу ове одлуке
подразумева се пренос података, као и
управљање, контрола и коришћење тог
система.
Поред услуга из става 1. овог
члана, Предузеће пружа и следеће услуге:
- издавање претходне сагласности
о испуњености техничких услова за прикључење објеката Корисника, односно
Даваоца телекомуникационе услуге на
Телекомуникациони систем, која се прибавља пре почетка извођења радова на
изградњи објеката и извођења других
грађевинских радова,
-- издавање сагласности за прикључење објеката Корисника,
односно Даваоца телекомуникационе услуге на Телекомуникациони систем која важи
годину дана од дана издавања,
-- прикључење објеката Корисника, односно Даваоца телекомуникационе услуге на Телекомуникациони систем,
-- издавање претходних услова
и давање сагласности на
пројектну документацију за
изградњу других комуналних
инфраструктура, у складу са
законом и другим прописима,
нормативима и стандардима, и
-- издавање претходне сагласности и надзор над радовима
који се изводе у непосредној
близини делова Телекомуникационог система, а које не
изводи Предузеће, као и издавање претходне сагласности и
надзор над радовима којима се
може угрозити Телекомуникациони систем или неки његов
део.
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Члан 10.
Технички услови за прикључење
објеката Корисника, односно Даваоца
телекомуникационе услуге на Телекомуникациони систем (у даљем тексту: технички услови) утврђују се правилником,
који доноси Надзорни одбор Предузећа,
уз сагласност Општинског Већа Општине Бачка Паланка (у даљем тексту:
Општинско веће).
Правилником из става 1. овог
члана, у складу са законом и другим
прописима, нормативима и стандардима,
утврђују се:
1) технички услови за пројектовање и грађење кућне инсталације и
простора за смештај опреме у објекту
Корисника, односно Даваоца телекомуникационе услуге, и
2) потребна документација за
издавање претходне сагласности из
члана 9. став 2. алинеја један и пет ове
одлуке, односно сагласности из члана 9.
став 2. алинеја два и четири ове одлуке.
Члан 11.
Цене услуга из члана 9. ове одлуке
утврђују се ценовником услуга ЈП „Стандард“.
Члан 12.
Пре почетка изградње и извођења
других грађевинских радова на објекту
Корисника, односно Даваоца телекомуникационе услуге, Предузеће издаје
претходну сагласност из члана 9. став
2. алинеја један ове одлуке, у року од 30
дана од дана подношења захтева.
Члан 13.
По завршетку изградње и
извођења других грађевинских радова
на објекту Корисника, односно Даваоца
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телекомуникационе услуге, Предузеће
издаје сагласност из члана 9. став 2. алинеја два ове одлуке, у року од 15 дана од
дана подношења захтева.
Члан 14.
Пре почетка изградње и извођења
других грађевинских радова на другој
комуналној инфраструктури, Предузеће
издаје претходне услове и сагласност
из члана 9. став 2. алинеја четири ове
одлуке, у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Члан 15.
Пре почетка изградње и извођења
других грађевинских радова који се
изводе у непосредној близини делова
Телекомуникационог система, а које не
изводи Предузеће, као и радова којима
се може угрозити Телекомуникациони
систем или неки његов део, Предузеће
издаје претходне сагласности из члана 9.
став 2. алинеја пет ове одлуке, у року од
15 дана од дана подношења захтева.
III. ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 16.
На основу анализе потреба и у зависности од расположивих финансијских
средстава, Предузеће утврђује програме
изградње, одржавања и пружања услуга
Телекомуникационог система, који чине
саставни део годишњег програма пословања Предузећа.
Члан 17.
Средства за спровођење програма
из члана 16. ове одлуке, обезбеђују се
из цене услуга, буџета Општине Бачка
Паланка и осталих прихода у складу са
законом и одлукама Скупштине Општине Бачка Паланка.
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IV НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА
КОНТИНУИТЕТА
ФУНКЦИОНИСАЊА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ
СИСТЕМА
Члан 18.
Предузеће је дужно да свој рад и
пословање организује тако да обезбеди
функционисање Телекомуникационог
система у циљу његовог трајног и несметаног коришћења од стране Корисника,
односно Даваоца телекомуникационе
услуге.
Члан 19.
У случају прекида у функционисању Телекомуникационог система или
дела система из члана 2. став 1. тачка 1.
до тачке 5. ове одлуке, као и дела кућних
инсталација које су записником из члана
24. став 3. ове одлуке предате Предузећу
на коришћење и одржавање, услед више
силе, или других разлога који нису могли
да се предвиде, односно спрече, Предузеће је дужно да одмах предузме мере на
отклањању узрока поремећаја, односно
прекида у функционисању, и то:
1. привремено обезбеди функционисање Телекомуникационог
система преко алтернативних
праваца увек када је то могуће,
2. радно ангажује запослене на
отклањању узрока прекида,
односно поремећаја у функционисању Телекомуникационог
система, или да ангажује трећа
лица у вршењу услуга Телекомуникационог система док се
не отклоне узроци прекида,
односно поремећаја у функционисању Телекомуникационог
система,
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3. хитно поправи и/или замени
опрему и уређаје којима се
обезбеђује несметано функционисање Телекомуникационог система, као и да заштити
делове Телекомуникационог
система од даљих кварова или
хаварија, и
4. предузима и друге мере које
утврди Скупштина Општине.
Члан 20.
Ако се прекид у функционисању
Телекомуникационог система предвиђа
због планираних радова на деловима
система из члана 2. став 1. тачка 1. до
тачке 5. ове одлуке као и на делу кућних
инсталација које су записником из члана
24. став 3. ове одлуке предате Предузећу
на коришћење и одржавање, Предузеће
је дужно да о томе обавести Кориснике,
односно Даваоце телекомуникационе
услуге најкасније 24 сата пре настанка
предвиђеног прекида и то путем средстава јавног информисања или на други
одговарајући начин.
У случају из става 1. овог члана,
Предузеће је дужно да у писаној форми
обавести Општинско веће најкасније 24
сата пре настанка предвиђеног прекида.
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА,
ОДНОСНО ДАВАОЦА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ
Члан 21.
Предузеће има обавезу да, у
складу са Законом о електронским телекомуникацијама, прибави потребне
дозволе надлежних органа за обављање
послова утврђених овом одлуком.
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Члан 22.
Предузеће је дужно да:
1. развија и гради Телекомуникациони систем из члана 2.
став 1. тачка 1. до тачке 5. ове
одлуке, а у складу са расположивим финансијским средствима и планским актима Општине Бачка Паланка,
2. припрема техничку документацију и изводи радове на
изградњи Телекомуникационог система из члана 2. став 1.
тачка 1. до тачке 5. ове одлуке,
3. пројектује, гради, користи и
одржава делове Телекомуникационог система из члана 2.
став 1. тачка 1. до тачке 5. ове
одлуке, тако да њихов рад не
изазива сметње у раду других
телекомуникационих мрежа,
система и средстава,
4. користи и одржава део кућне
инсталације из члана 2. став
1. тачка 6. ове одлуке које су
записником из члана 24. став 3.
ове одлуке предате Предузећу
на коришћење и одржавање,
тако да њихов рад не изазива
сметње у раду других телекомуникационих мрежа, система
и средстава,
5. при изградњи, одржавању и
пружању услуга Телекомуникационог система, предузме
неопходне мере да обезбеди
заштиту туђе имовине, безбедност и заштиту живота и
здравља људи, као и да осигура
безбедан проток саобраћаја
и заштиту животне средине,
посебно у односу на зрачења
која се према важећим стандардима сматрају штетним,
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6. при пружању услуга Телекомуникационог система, се придржава техничких услова за
прикључење, који су утврђени
правилником из члана 10. ове
одлуке,
7. одређује објекте Корисника,
односно Даваоца телекомуникационе услуге у којима треба
изградити простор за смештај опреме из члана 2. став 1.
подтачка 1.1.3 ове одлуке, а на
терет средстава Корисника,
односно Даваоца телекомуникационе услуге,
8. прикључује објекте на Телекомуникациони систем,
9. управља, контролише и користи Телекомуникациони систем, у складу са законом и другим прописима, нормативима
и стандардима,
10.трајно чува техничку документацију о изведеном стању Телекомуникационог система, и
11. обезбеди континуирано и квалитетно одржавање и заштиту
делова Телекомуникационог
система, као и да омогући
његову безбедну и несметану
употребу.
Поред обавеза из става 1. овог
члана, Предузеће одговара за штету која
настане код Корисника, односно Даваоца
телекомуникационе услуге због неблаговременог и нестручног обављања
послова из своје надлежности.
Члан 23.
Ако дође до поремећаја или прекида у функционисању Телекомуникационог система, Предузеће је обавезно
да истовремено са предузимањем мера
из чланова 19. и 20. ове одлуке, обавести
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Општинско веће о разлозима поремећаја
или прекида, као и о предузетим мерама.
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1. почетак и период на који
се користе услуге преноса
података,

Члан 24.

2. услове за пренос података,

Корисник, односно Давалац телекомуникационе услуге са Предузећем
закључује уговор о прикључењу на
Телекомуникациони систем, на основу
сагласности за прикључење објеката
Корисника, односно Даваоца телекомуникационе услуге на Телекомуникациони систем.

3. брзину преноса података,

ржи:

Уговор из става 1. овог члана сад1. рок за прикључење објеката
Корисника, односно Даваоца
телекомуникационе услуге на
Телекомуникациони систем,
2. цену услуге прикључења објеката Корисника, односно Даваоца телекомуникационе услуге
на Телекомуникациони систем, у складу са ценовником из
члана 11. ове одлуке, и
3. права и обавезе уговорних
страна.

Саставни део уговора из става 1.
овог члана је записник о прикључењу
објеката Корисника, односно Даваоца
Телекомуникационе услуге на Телекомуникациони систем и примопредаји дела
кућне инсталације Корисника, односно
Даваоца телекомуникационе услуге
Предузећу на коришћење и одржавање
(у даљем тексту: записник).
Члан 25.
Давалац
телекомуникационе
услуге чији је објекат, у складу са овом
одлуком, прикључен на Телекомуникациони систем закључује са Предузећем
уговор о коришћењу Телекомуникационог система.
ржи:

Уговор из става 1. овог члана сад-

4. цену услуге преноса података,
у складу са ценовником из
члана 11. ове одлуке, и
5. права и обавезе уговорних
страна.
Члан 26.
Корисник закључује уговор о
пружању телекомуникационе услуге са
Даваоцем телекомуникационе услуге, у
складу са законом.
Члан 27.
Корисник, односно Давалац телекомуникационе услуге:
1. стара се о исправности дела
кућне инсталације који записником из члана 24. став 3. ове
одлуке Предузећу није предат
на коришћење и одржавање,
2. придржава
се
техничких
услова из претходне сагласности за прикључење објекта
Корисника, односно Даваоца
телекомуникационе услуге на
Телекомуникациони систем,
из члана 9. став 2. алинеја један
и пет ове одлуке,
3. придржава
се
техничких
услова из сагласности за прикључење објекта Корисника,
односно Даваоца телекомуникационе услуге на Телекомуникациони систем, из члана
9. став 2. алинеја два и четири
ове одлуке, и
4. обавезан је да омогући приступ
делу кућне инсталације који је
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записником из члана 24. став 3.
ове одлуке предао Предузећу
на коришћење и одржавање.
Члан 28.
Уколико дође до поремећаја или
прекида функционисања Телекомуникационог система, Корисник, односно
Давалац телекомуникационе услуге има
право да Предузећу поднесе захтев ради
испитивања узрока поремећаја или прекида функционисања Телекомуникационог система.
Предузеће је у обавези да по захтеву из става 1. овог члана поступи у
оквиру својих надлежности у року од 24
сата од пријема захтева.
Члан 29.
Кориснику, односно Даваоцу телекомуникационе услуге није дозвољено
да самостално прикључује или искључује кућну инсталацију на Телекомуникациони систем.
VI СЛУЧАЈЕВИ И УСЛОВИ
ПОД КОЈИМА СЕ МОГУ
УСКРАТИТИ УСЛУГЕ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ
СИСТЕМА
Члан 30.
Предузеће је обавезно да ускрати
услугу Телекомуникационог система у
следећим случајевима:
1. када Корисник, односно Давалац телекомуникационе услуге
или друго неовлашћено лице
предузима радње на делу кућне
инсталације коју је записником
из члана 24. став 3. ове одлуке
предао на коришћење и одржавање Предузећу,
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2. уколико се Корисник, односно
Давалац телекомуникационе
услуге не придржава уговора о
прикључењу,
3. уколико се Давалац телекомуникационе услуге не придржава уговора о коришћењу
Телекомуникационог система,
4. када су кућне инсталације
Корисника, односно Даваоца
телекомуникационе
услуге
неисправне тако да угрожавају нормално функционисање
Телекомуникационог система,
и
5. када Корисник, односно Давалац телекомуникационе услуге
не омогући приступ делу кућне
инсталације коју је записником
из члана 24. став 3. ове одлуке
предао на коришћење и одржавање Предузећу.
Члан 31.
Предузеће може Даваоцу телекомуникационих услуга привремено да
ускрати услугу коришћења Телекомуникационог система ако дође до квара или
сметњи на Телекомуникационом систему.
У случају из става 1. овог члана,
Давалац телекомуникационих услуга не
сноси трошкове поновног успостављања
услуге коришћења Телекомуникационог
система.
Члан 32.
По престанку разлога за ускраћивање услуга Телекомуникационог система из члана 30. ове одлуке, Предузеће
је дужно да Кориснику, односно Даваоцу
телекомуникационе услуге у року од два
дана од дана пријема писаног захтева
омогући коришћење истог.
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Трошкове поновног успостављања
услуге Телекомуникационог система
из става 1. овог члана сноси Корисник,
односно Давалац телекомуникационе
услуге.
Члан 33.
Када Корисник, односно Давалац
телекомуникационе услуге супротно
одредбама ове одлуке објекат прикључи
на Телекомуникациони систем, Општинскакомунална инспекција је дужна да
спроведе поступак за издавање налога за
искључење објекта.
Поступак из става 1. овог члана
се покреће по службеној дужности или
на основу пријаве Предузећа или другог
правног или физичког лица.
VI ЗАШТИТА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ
СИСТЕМА
Члан 34.
Забрањено је:
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Члан 35.
Лице које оштети део Телекомуникационог система из члана 2. став 1.
тачка 1. до тачке5. ове одлуке или део
кућне инсталације из члана 2. став 1.
тачка 6. ове одлуке који је записником
из члана 24. став 3. ове одлуке предат
Предузећу на коришћење и одржавање,
дужно је да надокнади штету.
VIII НАДЗОР
Члан 36.
Надзор над применом ове одлуке
и аката донетих на основу ове одлуке
врши Општинска управа Општине Бачка
Паланка.
Надзор над изградњом Телекомуникационог система, као и над одржавањем и пружањем услуга преноса података врши се у складу са законом.
IX ПРЕЛАЗНЕ И
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.

1. неовлашћено,
привремено
или стално заузимање делова
Телекомуникационог система
из члана 2. став 1. тачка 1. до
тачке 5. ове одлуке, и дела
кућне инсталације из члана 2.
став 1. тачка 6. ове одлуке који
је записником из члана 24. став
3. ове одлуке предат Предузећу
на коришћење и одржавање, и

Правилник из члана 10. ове одлуке
Предузеће ће донети у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.

2. неовлашћено
приступање
деловима
Телекомуникационог система из члана 2. став
1. тачка 1. до тачке5. ове
одлуке и делу кућне инсталације из члана 2. став 1. тачка
6. ове одлуке који је записником из члана 24. став 3. ове
одлуке предат Предузећу на
коришћење и одржавање.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-345-8/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 38.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

28. март 2019. године
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На основу члана 32. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018) и члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 31.
седници, одржаној дана 28. марта 2019.
године, донела је

ОДЛУКА
О ВИДЕО НАДЗОРУ ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Члан 1.
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Бачка Паланка (у даљем тексту: Предузеће), у складу са Програмом одржавања
система видео надзора (у даљем тексту:
Програм).
Програм из става 1. овог члана
саставни је део програма пословања
Предузећа.
Послове из члана 2. ове одлуке
Предузеће је дужно да обавља стручно
и квалитетно, у складу са прописаним
стандардима.
Средства за реализацију Програма из става 1. овог члана обезбеђују
се из буџета Општине Бачка Паланка.
Члан 4.
Надзор над реализацијом Програма врши Општинска управа Општине
Бачка Паланка.

Овом одлуком уређује се изградња
и одржавање система видео надзора
Oпштине Бачка Паланка, који обухвата
опрему на јавним површинама и раскрсницама које су под надзором: камере,
инсталације, комуникациони ормани и
пратећа опрема.

Предузеће је дужно да најмање
једном годишње Скупштини општине
Бачка Паланка подноси извештај о реализацији Програма и утрошку средстава.

Члан 2.

Члан 6.

Послови изградње и одржавања
система видео надзора су послови којима
се обезбеђује функционисање система
видео надзора и очување његове употребне и реалне вредности, односно
његови редовни и ванредни прегледи,
поправке, администрирање опреме, пренос и чување видео записа, вођење одговарајуће евиденције о обављеним пословима, у складу са стандардима и прописима који важе за одрђену врсту радова.

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

Члан 3.
Пословe из члана 2. ове одлуке
обавља Јавно предузеће „Стандард“

Члан 5.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-13/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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28. март 2019. године

81

На основу члана 40-42. Закона
о јавно-приватном партнерству и концесијама (”Службени гласник РС”, бр.
88/11, 15/16 и 104/16) и Јавног позива
за прикупљање понуда за поверавање
обављање делатности јавног приградског
превоза путника на територији општине
Бачка Паланка (”Службени гласник РС”,
бр.94/18) и Извештаја Стручног тима
(Комисије) о стручној оцени понуда број
III-344-17/2018-3 од 11.02.2019. године,
Скупштина општине Бачка Паланка је
на својој 31. седници одржаној дана 28.
марта 2019. године, донела

ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде у
поступку доделе јавног уговора
ЈПП са елементима концесије
за обављање делатности јавног
приградског превоза путника на
територији општине
Бачка Паланка.
Бира се као најповољнија понуда
понуђача ДОО ”Дунавпревоз”, Новосадски пут 12, Бачка Паланка број понуде
III-344-17/2018-1 од 05.02.2019. године
у поступку доделе јавног уговора ЈПП
са елементима концесије за обављање
делатности јавног приградског превоза
путника на територији општине Бачка
Паланка.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-344-24/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

На основу члана 32. став 1 тачка
11. и чл. 40. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014- др.закон, 101/2016-др. закон и
47/2018 (чл. 39-42. нису у пречишћеном
тексту)) и члана 54. Статута Општине
Бачка Паланка („Сл. лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка,
на својој 31. седници, одржаној дана 28.
марта 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу секретара
Скупштине општине
Бачка Паланка
1. Разрешава се дужности секретара Скупштине општине
Бачка
Паланка
Дубравка
Живић,
дипл. правник из
Бачке Паланке, због подношења оставке.
2. Решење ступа на снагу даном
доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
4. Ово решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-12/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

28. март 2019. године
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На основу члана 32. став 1 тачка
11. и чл. 40. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 (чл. 39-42. нису у пречишћеном
тексту)) и члана 54. Статута Општине
Бачка Паланка („Сл. лист Оштине Бачка
Паланка“, бр. 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка ,
на својој 31. седници, одржаној дана 28.
марта 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу секретара
Скупштине општине
Бачка Паланка
1. Поставља се Бранимир Кузманчев, дипломирани правник
из Бачке Паланке, за секретара
Скупштине општине Бачка
Паланка до истека мандата
Скупштине општине Бачка
Паланка.
2. Решење ступа на снагу даном
доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“.
4. Ово решење је коначно.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-13/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

На основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010
– Одлука Уставног суда и 54/2011), Скупштина општине Бачка Паланка, на својој
31. седници, одржаној дана 28. марта
2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању
заменика члана Општинске
изборне комисије Бачка Паланка
1. Разрешава се, УРОШ МАЛИНОВИЋ, дужности члана
Општинске изборне комисије
Бачка Паланка, изабран на
предлог Одборничке групе
ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА
СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА,
КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА
(КП).
2. Именује се, ЈОВАН СРДИЋ,
за заменика члана, Општинске изборне комисије Бачка
Паланка, на предлог Одборничке ИВИЦА ДАЧИЋ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА,
КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА
(КП).
3. Ово решење ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу Општине
Бачка Паланка“.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се
изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 24 часа од дана доно-
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шења решења
Бачка Паланка.
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Скупштине

општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-15/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

84
На основу члана 37. и 43. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст) и члан 40. и 43.
Пословника Скупштине општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 20/2008 и 3/2010),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 31. седници, одржаној дана 28.
марта 2019. године, донела је

РЕШEЊЕ
о разрешењу и избору председника
Савета за урбанизам, стамбенокомуналне делатности и заштиту
животне средине Скупштине
општине Бачка Паланка
I
Разрешава се МИЛЕНКО РАДОВИЋ, дужности председника Савета за
урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Бачка Паланка, из реда
грађана, због подношења оставке.

28. март 2019. године

II
Бира се АЛЕКСАНДАР БОГУНОВИЋ, за председника Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и
заштиту животне средине Скупштине
општине Бачка Паланка, из реда грађана.
III
Мандат новоизабраног председника траје до истека мандата Савета.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-16/2019
Дана: 28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

85
На основу члана 27. став 10.
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
члана 2. став 1. и члана 3. став 3. Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини,
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), члана 15.
став 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, бр. 10/2014
и 21/2014) и члана 37. тачка 24. Статута

28. март 2019. године
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Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 31. седници одржаној 28. марта 2019. године
доноси

РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ
У ЛИСТ НЕПОКРЕТНОСТИ
БР. 894 К.О. ЧЕЛАРЕВО,
КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА БР.
1369/6 К.О.ЧЕЛАРЕВО
I
Општина Бачка Паланка отуђује
непосредном погодбом непокретност
уписану у Лист непокретности бр. 894
К.О. Челарево, катастарску парцелу бр.
1369/6, површине 75 м2 ( земљиште под
делом зграде, површине 7 м2, њива 2.
класе, површине 68 м2), јавна својина
Општине Бачка Паланка, у корист Стаматовић Мире из Бачке Паланке, ул. Војводе Живојина Мишића бр. 31, а у сврху
решавања имовинскоправних односа у
поступку издавања употребне дозволе за
објекат изграђен у Челареву, ул. Кудељариште б.б., на кат. парц. бр. 1369/1 и кат.
парц. бр. 1369/6, обе парцеле у К.О. Челарево.
II
Непокретност из тачке I овог
Решења отуђује се непосредном погодбом по купопродајној цени у износу од
25.125,00 динара, утврђеној од стране
Министарства финансија – Пореске
управе – Филијале Бачка Паланка, актом
бр. 205-464-08-00026/2018 од дана 31.
октобра 2018. године.
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III
Уговор о отуђењу непокретности
непосредном погодбом из тачке I овог
Решења закључиће председник Општине, након прибављеног мишљења од
стране Правобранилаштва општине
Бачка Паланка.
IV
Ово Решење је коначно
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-463-12/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

86
На основу члана 37. став 1. тачкa
21. и члана 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013
- пречишћен текст) Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 31. седници,
одржаној дана 28. марта 2019. године,
донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду
Комисије за доделу стипендија
ученицима и студентима за
школску 2018/2019 годину
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1. Прихвата се Извештај о раду
Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима
за школску 2018/2019 годину,
који је сачинила Комисија за
доделу стипендија ученицима
и студентима на својој 25. седници, одржаној 26. фебруара
2019. године, под бројем II-671/2019-5.
2. Овај закључак објавити у
„Службеном листу Општине
Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-67-4/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

87
На основу члана 37. став 1. тачкa
21. и члана 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013
- пречишћен текст) Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 31. седници,
одржаној дана 28. марта 2019. године,
донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду
Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ Бачка Паланка
за 2018. годину
1. Прихвата се Извештај о раду
Јавног комуналног предузећа
„Комуналпројект“ за 2018.

28. март 2019. године

годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Комуналпројект“,
одлуком број: 01-700/33-1-2019
од 28. фебруара 2019. године.
2. Овај закључак објавити у
„Службеном листу Општине
Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-10/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачкa
21. и члана 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013
- пречишћен текст) Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 31. седници,
одржаној дана 28. марта 2019. године,
донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду
иФинансијском пословању
Установе за спорт и рекреацију
„Тиквара“ Бачка Паланка за 2018.
годину
1. Прихвата се Извештај о раду
и Финансијском пословању
Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка
за 2018. годину, који је усвојио
Управни одбор Установе за
спорт и рекреацију „Тиквара“

28. март 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
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Бачка Паланка одлуком број:
49/2019 од 25. фебруара 2019.
године и Надзорни одбор
Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка,
одлуком број: 44/2019 од 25.
фебруара 2019. године.

Бачка Паланка одлуком број:
46-1/2019 од 7. марта 2019.
године и Надзорни одбор
Установе: Културни центар
Бачка Паланка одлуком број:
45-1/2019 од 7. марта 2019.
године.

2. Овај закључак објавити у
„Службеном листу Општине
Бачка Паланка“.

2. Овај закључак објавити у
„Службеном листу Општине
Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-11/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-12/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

89

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

90

На основу члана 37. став 1. тачкa
21. и члана 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013
- пречишћен текст) Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 31. седници,
одржаној дана 28. марта 2019. године,
донела је

На основу члана 37. став 1. тачкa
21. и члана 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013
- пречишћен текст) Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 31. седници,
одржаној дана 28. марта 2019. године,
донела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Финансијског
извештаја и Извештаја о раду
Установе: Културни центар Бачка
Паланка за 2018. годину

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду и
Финансијског прегледа прихода и
расхода Центра за социјални рад
Општине Бачка Паланка Бачка
Паланка за 2018. годину

1. Прихвата се Финансијски
извештај и Извештај о раду
Установе: Културни центар
Бачка Паланка за 2018. годину,
који је усвојио Управни одбор
Установе: Културни центар

1. Прихвата се Извештај о раду
Центра за социјални рад Oпштине Бачка Паланка за 2018.
годину, који је усвојио Управни
одбор Центра за социјални

500 страна - Број 11/2019
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рад Oпштине Бачка Паланка,
одлуком број: 5609-387/2019
од 27. фебруара 2019. године
и Надзорни одбор Центра за
социјални рад Oпштине Бачка
Паланка, одлуком број: 5609391/2019 од 27. фебруара 2018.
године.
Прихвата се Финансијски преглед прихода и расхода Центра
за социјални рад Oпштине Бачка
Паланка за 2018. годину, који је
усвојио Управни одбор Центра
за социјални рад Општине Бачка
Паланка одлуком број: 5609387/2019 од 27. фебруара 2019.
године и Надзорни одбор Центра
за социјални рад Oпштине Бачка
Паланка одлуком број: 5609391/2019 од 27. фебруара 2019.
године.
2. Овај закључак објавити у
„Службеном листу Општине
Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-13/2019
Дана: 28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 37. став 1. тачкa
21. и члана 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013
- пречишћен текст) Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 31. седници,
одржаној дана 28. марта 2019. године,
донела је

28. март 2019. године

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја о раду
и Финансијског извештаја Дома
здравља „Др Младен Стојановић“
Бачка Паланка за 2018. годину

1. Прихвата се Извештај о раду и Финанскијски извештај Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка за 2018. годину, који
је усвојио Управни одбор Дома
здравља „Др Младен Стојановић“
Бачка Паланка одлуком број: 031/7-3-19 од 12. марта 2019. године
и Надзорни одбор Дома здравља
„Др Младен Стојановић“ Бачка
Паланка, одлуком број: 03-5/7-3а19 од 12. марта 2019. године
2. Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-14/2019
28. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

92
На основу члана 30. став 5. Закона
о предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 18/2010, 101/2017, 113/2017-др.закон,
95/2018-др.закон и 10/2019), члана 65.
тачка 15. и 108. став 2. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст) и члана 8. став 1. тачка 10.
Одлуке о оснивању Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број

28. март 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

14/2018), Општинско веће Општине Бачка
Паланка на својој 135. седници одржаној
дана 27. марта 2019. године донело је

РЕШЕЊЕ
о формирању васпитних група са
до 20% већим бројем деце за упис
у школској 2019/2020. години у
Предшколској установи „Младост“
Бачка Паланка
I
У школској 2019/2020. години
у Предшколској установи „Младост“
Бачка Паланка формирају се васпитне
групе са до 20% већим бројем деце од
броја прописаног Законом о предшколском васпитању и образовању, и то:
-- у васпитним групама за узраст
деце од 1 до 2 године, норматив је 12 деце, формира се васпитна група са до 14 деце;
-- у васпитним групама за узраст
детета од 2 до 3 године, норматив је 16 деце, формира се васпитна група са до 19 деце;
-- у васпитним групама за узраст
детета од 3 до 4 године, норматив је 20 деце, формира се васпитна група са до 24 деце;
-- у васпитним групама за узраст
детета од 4 до 5,5 година, норматив је 24 деце, формира се
васпитна група са до 29 деце;
-- у васпитним групама за узраст
детета од 5,5 до 6 година, норматив је 26 деце, формира се
васпитна група са до 31 дететом.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-60-3/2019
27. марта 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа
Бранислав Шушница, с.р.

502 страна - Број 11/2019
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