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На основу члана 46. став 1. 
Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исп., 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука 
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука 
УС,132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 9. став 
3. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гла-
сник Републике Србије“, бр. 135/2004 и 
88/2010), члана 32. став 1. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гла-
сник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. 
став 1. тачка 5. Статута општине Бачка 
Паланка („Службени лист општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019), Скупштина 
општине Бачка Паланка, по прибавље-
ном мишљењу Комисије за планове, 
на 10. седници, одржаној 22. јуна 2021. 
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 100 И 

ДЕЛОВА БЛОКОВА 94 И 101 У 
БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

Члан 1.

Приступа се изради Измена и 
допуна Плана детаљне регулације блока 
100 и делова блокова 94 и 101 у Бачкој 

Паланци („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 12/2009).

Члан 2.

Граница обухвата Измена и 
допуна Плана детаљне регулације блока 
100 и делова блокова 94 и 101 у Бачкој 
Паланци (у даљем тексту: Измена и 
допуна) је дефинисана на следећи начин: 
Почетна тачка описа границе предлога 
обухвата Плана је тачка 1 на пресеку 
северне регулационе линије Улице ЈА и 
западне регулационе линије Улице Про-
летерска, одакле се граница пружа север-
ном регулационом линијом Улице ЈА на 
исток до тачке 6. Даље се граница пружа 
на север западном границом парцеле 
4439 до тачке 7, па затим на исток север-
ном границом парцела 4439 и 4440/1 до 
тачке 8 и на север западном границом 
парцеле 4438 до тачке 9. Од тачке 9 север-
ном границом парцела 4438, 4435, 4433, 
4432, 4431, 4430, 4429, 4428, 4427, 4426, 
4425 до тачке 12 и даље на север запад-
ном станом парцеле 4399 до тачке 13 и 
даље северном границом парцела 4399, 
4398, 4397, 4396, 4395, 4394 до тачке 14 и 
надаље повезујући тачке 15, 16 и 17 (чиме 
је изостављена парцела 4393), одакле се 
северном границом парцела 4392, 4391, 
4390, 4389, 4388/2, 4388/1, 4387 наставља 
на исток до тачке 18. Граница се од тачке 
18 наставља на југ источном грaницом 
парцеле 4387 до тачке 19, затим на севе-
роисток северном границом парцеле 4373 
до тачке 20, па на југ источном границом 
парцела 4373 и 4342/1 до тачке 21. Од 



688 страна - Броj 21/2021        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       24. јун 2021. године

тачке 21 граница обухвата иде ка западу 
и обухвата делове парцела 4342/1, 4343/1, 
4344/1, 4345/1, 4346/1, 4347/1, 4348/1, 
4349/1, 4350/1, 4351/1, 4352/1, 4353/1, 4354/1 
и јужном границом парцеле  4373 иде до 
тачке 22 и даље на југ источном и јуж-
ном границом парцеле 4358  до тачака 23, 
24 и 25, одакле југоисточном границом 
парцеле 4358 иде до тачке 27 и јужном 
границом парцеле 4358 до тачке 28. Гра-
ница се затим пружа на југ источном гра-
ницом парцеле 4365 до тачке 29 на јуж-
ној регулационој линији Улице Иве Лоле 
Рибара и прати регулациону линију на 
запад до пресека са западном регулацио-
ном линијом Улице пролетерске у тачки 
30. Одатле се граница обухвата пружа 
западном регулационом линијом Улице 
пролетерска и завршава се у почетној 
тачки описа границе обухваћеног грађе-
винског реона, тачки 1.

Укупна површина обухвата Плана 
износи ~23ha 27a 91m.

Саставни део је графички приказ 
Прелиминарне границе подручја обух-
ваћеног Планом.

Члан 3.

 Плански основ за израду Измена 
и допуна Плана је План генералне регу-
лације Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, бр. 12/2020).

Члан 4.

За простор обухваћен Планом, 
као важећи плански документ се при-
мењује План детаљне регулације блока 
100 и делова блокова 94 и 101 у Бачкој 
Паланци. План вишег реда за овај прос-
тор је План генералне регулације Бачка 
Паланка којим је дефинисано да је прос-
тор у обухвату Плана намењен раду, 
породичном становању, воденој ретен-
зији, зеленој површини, градском гробљу 
и уличном коридору.

Основни циљ израде Измена 
и допуна Плана је усклађивање са 
постојећих планских решења са позитив-
ном законском регулативом, као и потре-
бама локалне самоуправе. 

Члан 5.

За предметно планско подручје 
подлоге представља катастарско-топо-
графски план. 

Члан 6.

Измене и допуне Плана садржи 
текстуални део, који се састоји из пра-
вила уређења и правила грађења, гра-
фички део и обавезне прилоге.

За дефинисање садржине Измена 
и допуна Плана, графички део се 
израђује као карте у којима се предста-
вљају постојеће стање и планска решења 
одговарајућим цртежима и графичким 
симболима.

Члан 7.

Средства за израду Измена и 
допуна Плана обезбедиће се у буџету 
Општине Бачка Паланка.

Носилац израде Измена и допуна 
Плана је Одељење за урбанизам и грађе-
винарство Општинске управе Oпштине 
Бачка Паланка.

Израда Измена Плана уступа се 
ЈП „Стандард“ Бачка Паланка, Трг брат-
ства и јединства 36, Бачка Паланка. 

Рок за израду Нацрта Измена и 
допуна Плана је 6 (шест) месеци од дана 
прибављања одговарајућих подлога.

Члан 8.

Пре израде Нацрта Измена и 
допуна Плана, Носилац израде плана 
организује рани јавни увид. Предмет 
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раног јавног увида јесте елаборат који 
се припрема у почетним фазама израде 
планског документа. Излагање елабората 
на рани јавни увид оглашава се у сред-
ствима јавног информисања и у елек-
тронском облику на интернет страници 
Општине Бачка Паланка и траје 15 дана. 
Рани јавни увид у елаборат одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Краља 
Петра I 16 у Бачкој Паланци и на интер-
нет страници Општине Бачка Паланка 
на адреси www.backapalanka.rs.

Излагање Нацрта Измена и 
допуна Плана на јавни увид врши се 
после обављене стручне контроле. Изла-
гање Нацрта Измена и допуна Плана 
на јавни увид оглашава се у дневном и 
локалном листу и траје 30 дана од дана 
оглашавања. Јавни увид у Нацрт Измена 
и допуна Плана одржаће се у згради 
Општине Бачка Паланка, Краља Петра I 
16 у Бачкој Паланци и на интернет стра-
ници Општине Бачка Паланка на адреси 
www.backapalanka.rs.

Члан 9.

Саставни део ове одлуге је Решење 
које је донело Одељење за урбанизам 
и грађевинарство, Општинске управе 
Општине Бачка Паланка, под редним 
бројем IV-05-501-2-6/2021 од дана 19. 
марта 2021. године, којим је утврђено да 
за израду Измена и допуна Плана, није 
потребно израдити Стратешку процену 
утицаја плана на животну средину.

Члан 10.

План се ради потписивања, овера-
вања и архивирања израђује у пет при-
мерака у аналогном облику и шест при-
мерака у дигиталном облику.

Један примерак донетог, потпи-
саног и овереног Плана у аналогном 
облику и један примерак Плана у диги-
талном облику чува се у архиви органа 

који је донео План (Скупштина општине 
Бачка Паланка).

Два примерка донетог, потписаног 
и овереног Плана у аналогном облику 
и два примерка Плана у дигиталном 
облику чувају се у органу надлежном за 
спровођење Плана (Општинска управа 
општине Бачка Паланка, Одељење за 
урбанизам и грађевинарство).

Два примерка донетог, потписаног 
и овереног Плана у аналогном облику 
и два примерка Плана у дигиталном 
облику чувају се у ЈП „Стандард“, Бачка 
Паланка.

Један примерак Плана у дигитал-
ном облику чува се у Централном регис-
тру планских докумената.

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-25/2021
22. јуна 2021. године

Председник 
Скупштине општине

Милан Чавић, с.р.                                                                                               
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На основу члана 40. Статута 
Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка", број 
9/2019), члана 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености 
("Службени гласник Републике Србије",  
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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 10. седници, одржаној дана 22. јуна 
2021. године, донела је 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
запошљавања Општине Бачка 
Паланка за период  2021-2023.

године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Локалним акционим планом запо-
шљавања Општине Бачка Паланка за 
период 2021-2023.год /у даљем тексту 
Локални акциони план/ утврђују се при-
оритети и мере за унапређење запосле-
ности и смањење незапослених на тери-
торији Општине Бачка Паланка.

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

Локални акциони план садржи све 
елементе предвиђене чланом 39. Закона 
о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености: 

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

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

 - циљеве и приоритете полити-
ке запошљавања,

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

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

 - носиоце послова реализације 
акционог плана,

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

 - индикаторе успешности реа-
лизације програма и мера,

 - друге елементе.

Чланом 59. истог Закона утврђена 
је могућност да се програми и мере 
активне политике запошљавања финан-
сирају из средстава јединица локалне 
самоуправе. 

Акционим планом за период 
од 2021. до 2023.године за спровођење 
Стратегије запошљавања у Репуб-
лици Србији за период  од 2021. до 
2026-године,(„Службени гласник РС“ 
број 30/2021), утврђен  је  општи циљ:  
успостављен стабилан и одрживи раст 
запослености заснован на знању и 
достојанственом раду. Општи циљ ће се 
реализовати кроз три посебна циља: 

 - остварен раст квалитетне за-
послености кроз међусекторске 
мере усмерене на унапређење 
понуде рада и тражње за ра-
дом; 

 - унапређен положај незапосле-
них лица на тржишту рада;

 - унапређен институционални 
оквир за политику запошља-
вања. Имплементација посеб-
них циљева ће се остварити 
кроз мере и активности дефи-
ниасане у оквиру мера у пери-
оду од 2021. до 2023.године.Ло-
калним акционим планом се 
утврђују приоритети активне 



24. јун 2021. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 21/2021 - страна 691  

политике запошљавања за пе-
риод 2021-2023. године:

 - Побољшање услова на тр-
жишту рада и унапређење ин-
ституција тржишта рада,

 - Подстицање запошљавања  
незапослених лица из свих 
категорија које су наведене 
у  Акционом плану за пери-
од од 2021. до 2023. године за 
спровођење Стратегије запо-
шљавања у Републици Србији 
за период од 2021. до 2026.
године,а  која имају пребива-
лиште на територији општине 
Бачка Паланка, налазе се на 
евиденцији НСЗ-Служба Ба-
чка Паланка и  активни су тра-
жиоци посла. 

 - Унапређење квалитета радне 
снаге и улагања у људски ка-
питал и унапређење социјал-
ног дијалога на територији 
Општине Бачка Паланка.

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

 - Општина Бачка Паланка 

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

 - Савез самосталних синдиката 
Општине  Бачка Паланка

 - Опште удружење предузетни-
ка 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 потпу-
ности јер се југоисточни делови општин-
ске територије налазе у Срему, са друге 
стране реке. Јужно од Дунава је подручје 
општине Вуковар, западно је општина 
Бач, северозападно Оџаци, северно и 
североисточно је подручје општине 
Врбас, а са истока је општина Бачки 
Петровац. Сремски део бачкопаланачке 
општине омеђен је са запада општи-
ном Вуковар, са југозапада подручјем 
општине Шид, са југа је општина Срем-
ска Митровица, а са истока општина 
Беочин. Према томе, општина Бачка 
Паланка се граничи са осам општина од 
којих су четири у Бачкој а исто толико у 
Срему.

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

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

Веома повољан географски поло-
жај 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, Субо-
тице 107 км итд.

Према попису из 2011. и подацима 
Завода за статистику Републике Србије 
на територији општине Бачка Паланка 
живи 55.528 становника,а национална 
структура је следећа:Срби 43843, Сло-
ваци 5047, Мађари 1356, Роми 1064, 
Хрвати 819, Југословени 160, Црногорци 



692 страна - Броj 21/2021        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       24. јун 2021. године

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. Изра-
жена је миграција младих ка већим центрима.

ПРИРАШТАЈ

Број 
живорођених

Број
умрлих Природни прираштај

Република
Србија 64.399 101.458 -37.059 -5

Општина Бачка
Паланка 439 786 -347 -7

Подаци преузети са  званичне интернет адресе Републичког завода за статистику 
DevInfo за 2019.годину.

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА

Област васпитања и образовања обухвата предшколско, основношколско  и 
средњошколско васпитање и образовање. 

Мрежу јавних предшколских установа на територији општине Бачка Паланка 
чине:

1. Предшколска установа „Младост“ са седиштем у Бачкој  Паланци , Југосло-
венске 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,

 - Издвојеном одељењу Основне школе „Бранко Ћопић“ у Карађорђеву, ул. Иве 
Андрића бр.31,

 - Основној школи „Алекса Шантић“ у Гајдобри, ул. Невесињска бр.2
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 - Основној школи „Херој Пин-
ки“ у Бачкој Паланци, Трг 
братства јединства бр.12 
(предшколска група је спојена 
са припремно предшколском 
групом).

На подручју општине мрежу јав-
них школа чине:

1.  Основна школа „Десанка Мак-
симовић“, Скојевска 1/а, Бачка 
Паланка (од I до VIII разреда);

2. Основна школа „Вук Ка-
раџић“, 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 Че-
лар“, Трг Бориса Кидрича 1, 
Челарево (од I до VIII разреда);

5. Основна школа „Алекса Шан-
тић“, Невесињска 2, Гајдобра 
(од I до VIII разреда), са из-
двојеним одељењем у Новој 
Гајдобри, Пролетерска 26 (од I 
до VIII разреда);

6. Основна школа „Бранко Ћо-
пић“, Краља Петра Првог 40, 
Младеново (од I до VIII разре-
да) са издвојеним одељењем у 
Карађорђеву, Краља Петра Пр-
вог 20 (од I до  IV разреда);

7. Основна школа „Жарко Зрења-
нин“, Краља Петра Првог 73, 
Обровац (од I до VIII разреда);

8. Основна школа „Милета Про-
тић“, Маршала Тита 62, Това-
ришево (од I до VIII разреда);

9. Основна школа „Браћа Нова-
ков“, Краља Петра Првог 103, 
Силбаш (од I до VIII разреда) 
са издвојеним одељењима у 
Деспотову, Трг ослобођења 13 
(од I до VIII разреда)  и Парага-
ма, 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 Пин-
ки“, Трг братства и јединства 
10, Бачка Паланка (од I до VIII 
разреда);

12. Школа за основно музичко об-
разовање „Стеван Христић“, 
Академика Милана Курепе 10, 
Бачка Паланка, (од I до VI раз-
реда) са издвојеним одељењем 
у Бачу, Трг Зорана Ђинђића 4 
(од I до VI разреда).

Припремни предшколски про-
грам 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 функ-
ционалног основног образовања одрас-
лих. 

На територији општине постоје 
три средње школе :

1. Техничка школа „9. Мај“ Бачка 
Паланка,

2. Средња стручна школа „Др Ра-
дивој Увалић“Бачка Паланка

3. Гимназија „20. Октобар“ Бачка 
Паланка. 

У општини Бачка Паланка су 
заступљене различите области култур-
ног стваралаштва: фолклорно и народно 
стваралаштво, ликовно стваралаштво, 
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библиотечка делатност, издаваштво, певачке групе, хорови, рецитатори... Активности у 
вези културе сконцентрисане су око: Народне библиотеке „Вељко Петровић“, „Култур-
ног центра Бачка Паланка“, ЦТКУ „Коста Абрашевић“, „Савеза аматера општине Бачка 
Паланка“, Књижевног клуба „Дис“, Црквеног хора „Јован Крститељ“ и бројних удру-
жења грађана у области културног стваралаштва.

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 око 6.000 чланова. У оквиру библиотеке 
су: Одељење за одрасле, Одељење за децу, Завичајно одељење, Одељење библиотечких 
огранака са  13 сеоских библиотека и Набавно –обрадно одељење. 

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 пред-
ставе, концерти, промоције и слично. 

ПО ЕКОНОМСКОЈ АКТИВНОСТИ
АКТИВНО СТАНОВНИШТВО НЕАКТИВНО СТАНОВНИШТВО

Укупно Свега Запослени
Незапослени

Свега
До 15 
година 

старости
Пензионери

Лица са 
приходом 

од имовине
Ученици Домаћ. Ост.

Свега Некада 
радили

Траже 
посао

55528 22213 16770 5443 3736 1707 33315 7956 13393 413 3871 4845 2837

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.

ПРИВРЕДА

У Општини Бачка Паланка је укупно регистровано 2.133 привредних субјеката, од 
чега је предузетничких фирми 1.419, а привредних друштава 714.

Година 2017 2018 2019 2020

Број активних привредних друштава 736 732 756 714

Број активних предузетника 1.391 1.379 1.411 1.419

(Подаци  АПР преузети са Републичког завода за статистику).

Бачка Паланка је позната по производњи подних облога („Tarkett“), произ-
водњи сокова („Nectar“),пиварској индустрији („Carlsberg“), производњи џамбо врећа 
(„Divtrade“), чајева („Fructus“), пољопривредних машина и алатки („Мајевица“), произ-
водњи производа од лима („Sebastijan“), производњи чарапа („RealKnitting“), производњи 
електроинсталационог материјала и опреме („AlingConel“, „Nopallux“), АД „Дунавпре-
воз“, рециклажи пет амбалаже („Alwag“) и предузећима у области пољопривредне про-
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изводње Група „UniverexportBačka” , 
„Делта аграр Челарево“.

ПОЉОПРИВРЕДА

Најзначајнији природни ресурс 
којим општина Бачка Паланка распо-
лаже је квалитетно пољопривредно 
земљиште. Према подацима Републичког 
завода за статистику, а на основу Пописа 
пољопривреде из 2012.године, општина 
располаже са 44.392 хектара пољопри-
вредне површине, од чега највећи део 
представљају оранице и баште са близу 
94% укупне пољопривредне површине. 
Остатак заузимају  ливаде и пашњаци, 
воћњаци и виногради. Тренутно је регис-
тровано око 5.500 пољопривредних газ-
динстава.

ТУРИЗАМ

Tуристичкa организацијa je у 
претходним годинама свога рада реа-
лизацијом програмских активности  
допринела  бољој слици општине Бачке 
Паланке као атрактивне туристичке 
дестинације са великим туристичким 
потенцијалима и могућности прихвата 
домаћих и страних гостију. Реализација 
програмских активности огледала се у 
следећем:

 - промоцији туристичких по-
тенцијала општине,

 - развијању сарадње између при-
вредних и других субјеката у 
туризму који непосредно и по-
средно делују на унапређење и 
промоцију туризма,

 - изради информативно про-
мотивног материјала којим се 
општина промовише као  ту-
ристичка дестинација,

 - пружање информација о цело-
купној туристичкој понуди на 
територији општине као и ре-

ализација других активности 
значајних за развој туризма,

 - учешће у организацији ту-
ристичких и других скупова и 
манифестација,

 - унапређење рада туристичко 
информативног центра,

 - учешће у изградњи туристич-
ке инфраструктуре и уређењу 
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 насеље-
них места општине Бачка Паланка иден-
тификовано је 17 постојећих и 16 плани-
раних 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 прос-
торним планом општине, имају следеће 
површине:

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

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

1.1.2. К.О.Младеново, локалитет 2 
– површина 2,96 ha,
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1.1.3. К.О.Младеново, локалитет 3 
– површина 0,09 ha,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. К.О.Бачка Паланка, локали-
тет 3 – површина 6,14 ha,

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

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

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

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

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

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

1.2.10. К.О.Нова Гајдобра, локали-
тет 10 – површина 55,81 ha,

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

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

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

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

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

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

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

1.3.Подаци о радним зонама 
насељених места која се спроводе 
из Просторног плана општине:
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1.3.1. Визић – нема одређене повр-
шине,

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

1.3.3. Параге – постојећа радна 
зона 0,91 ha, планирана радна зона 
5,05 ha, радне површине  у оквиру зоне 
стамбене намене 0,89 ha (*напомена: не 
постоји назнака постојеће/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 регула-
ције насеља Гајдобра („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 13/2008, 
10/2017 и 14/2019) предвиђена укупна 
површина за радне зоне у грађевин-
ском подручју насеља износи 11,9993 
ha(*напомена: не постоји назнака 
постојеће/планирано),

2.2.Планом генералне регулације 
насеља Младеново („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 6/2011, 
8/2013 и 23/2019) предвиђена укупна 
површина за радне зоне/садржаје износи 
23,84 ha(*напомена: не постоји назнака 
постојеће/планирано),3

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

2.4.Планом генералне регула-
ције насеља Обровац („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 21/2010 и 
11/2016) предвиђена укупна површина за 

радне зоне износи 32,63 ha(*напомена: 
не постоји назнака постојеће/планирано),

2.5.Планом генералне регула-
ције 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 
15/2007 и 29/2015 ) укупна површина 
планирана за радну зону у грађевинском  
подручју насеља је око 90,49ha.

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

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 ком-
плекса производног круга предузећа  
DOO „Real Knitting“ из Гајдобре.

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

2.10. Планом генералне регулације 
насеља Карађорђево („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 4/2019)  
предвиђена укупна површина радне зоне 
је око 19,35 ha.

3. Насељено место Деспотово 
уређује се из старих урбанистичких пла-
нова; потребно је израдити одговарајућу 
планску документацију.

4. Планом генералне регула-
ције  Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 12/2020) 
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дефинисане су главне радне зоне: северна и јужна радна зона, и више мањих зона. Укупна 
планирана површина за радне зоне износи 374,87 ha у граници грађевинског подручја, 
51,4 ha  ван грађевинског подручја. За јужну радну је у поступку израда плана детаљне 
регулације. 

За остале радне зоне је израђена следећа планска документација:

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,

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; ова радна зона је опремљена у јако малој мери, укупна 
површина за радне садржаје дефинисане планом износи 127,95 ha. План је престао  да 
важи у јуну 2020.године.

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).

6. Планом детаљне регулације дела јужне радне зоне – трансфер станице у Бачкој 
Паланци („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 2/2021) планирана  укупна 
радна површина за радну зону износи 17,83 ha.

ЗАПОСЛЕНОСТ

ЗАПОСЛЕНОСТ

УКУПНО
ЗАПОСЛЕНИ У 

ПРАВНИМ
 ЛИЦИМА

ЗАПОСЛЕНИ КОД
 ПРЕДУЗЕТНИКА И
 ПРЕДУЗЕТНИЦИ

РЕГИСТРОВАНИ 
ИНДИВИДУАЛНИ 

ПОЉОПРИВЕДНИЦИ

Република Србија 2.215.475 1.764.127 384.972 66.376

Регион Војводине 562.927 446.635 97.283 19.009

Јужнобачка област 221.022 178.361 38.542 4.119

Бачка Паланка 14.431 11.234 2.490 707

(Извор: Републички завод за статистику – Саопштење ЗП-20: Запослени у Репуб-
лици Србији, 2020.- годишњи просек)

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ЗА ЈАНУАР 2021.ГОДИНЕ

Просечне зараде Просечне зараде без пор. и допр.

I 2021 I 2021

Република Србија 87.058 63.109
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Регион Војводине 82.831 60.006

Јужнобачка област 90.060 65.355

Бачка Паланка 77.585 56.166

(Извор: Републички завод за статистику- Саопштење: Просечне зараде по запосле-
ном, по општинама и градовима, јануар 2021.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:

• 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) 

• 2019. година (децембар) – 4152 лица (од тога 2289 жена)

• 2020.година (децембар) –  3853 лица (од тога 2113 жена)

Преглед незапослених лица по степену стручне 
спреме и полу на дан 31.12.2020.године:

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ УКУПНО ЖЕНЕ

I 1.240 639

II 193 99

III 905 432

IV 1.058 631

V 13 5

VI-1 80 57

VI-2 76 57

VII-1 285 191

VII-2 2 1

VIII 1 1

Преглед незапослених лица по полу и старости на дан 31.12.2020.године:

СТАРОСТ УКУПНО ЖЕНЕ

15-19 115 49
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20-24 262 115

25-29 325 199

30-34 363 230

35-39 398 233

40-44 471 283

45-49 482 277

50-54 476 257

55-59 512 272

60-65 449 198

Преглед незапослених лица према дужини чекања 
на запослење на дан 31.12.2020. године:

ДУЖИНА ЧЕКАЊА УКУПНО ЖЕНЕ

До 3 месеца 584 275

3-6 месеци 410 220

6-9 месеци 318 168

9-12 месеци 182 95

1-2 године 596 311

2-3 године 296 178

3-5 година 386 227

5-8 година 378 211

8-10 година 157 88

Преко 10 година 546 340

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 449.

У току 2020. године на евиденцији Службе Бачка Паланка је било 1134 корисника 
новчане накнаде.

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

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

 - основни ниво познавања рада на рачунарима што се посебно уочава код неза-
послених лица старијих од 50 година,

 - виши ниво знања страних језика, посебно енглеског,
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 - поседовање сертификата као 
што су атест за завариваче, сер-
тификат за овлашћене књиго-
вође, сертификат за овлашћене 
ревизоре, испит из безбедности 
и здравља на раду, лиценце за 
раднике обезбеђења, сертифи-
кате за овлашћене мењаче, као 
и поседовања знања и вештина 
у пружању занатских услуга.

Дефицитарна занимања су у обла-
сти грађевинарства, затим професори 
немачког и енглеског језика, професори 
математике, информатике и техничког 
образовања, професори физике, олиго-
френолози, фармацеути, електроинста-
латери, радници обезбеђења са лицен-
цом.

Суфицитарна занимања су прав-
ници, економисти, васпитачи,  профе-
сори, учитељи, матуранти гимназије, 
економски техничари, пољопривредни 
техничари, дипл. инг. пољопривреде, 
текстилни и кожарски радници, трговци, 
графички инжењери. 

V ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Циљеви политике запошљавања 
на територије општине Бачка Паланка за  
период 2021-2023. године су:

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

 - Успостављање стабилног и 
одрживог тренда раста запос-
лености,

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

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

 - Подстицање запошљавања 
младих,

 - Подршка смањењу неформал-
ног рада,

 - Подстицај послодавцима да за-
пошљавају незапослена лица,

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

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

 - Подстицање теже запошљивих 
лица у запошљавању, 

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

 - Отварање нових радних места 
и подстицање предузетништва 
и самозапошљавање.

VI МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА  ПЕРИОД 
2021-2023. ГОДИНЕ

Акционим планом за период 
од 2021. до 2023.године за спровођење 
Стратегије запошљавања у Репуб-
лици Србији за период  од 2021. до 
2026-године,(„Службени гласник РС“ 
број 30/2021), дефинисано је да је  општи 
циљ  успостављен стабилан и одрживи 
раст запослености заснован на знању 
и достојанственом раду, док су као 
посебни циљеви утврђени: остварен раст 
квалитетне запослености кроз међу-
секторске мере сумерене на унапређење 
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понуде рада и тражње за радом; унапређен положај незапослених лица на тржишту рада; 
унапређен институционални оквир за политику запошљавања.  Министарство надлежно 
за послове запошљавања у периоду од 2021.године  до 2023.године одобраваће 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 опре-
дељена за мере активне политике запошљавања Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2021.годину  („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 32/2020).

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

У складу са Акционим планом за период од 2021. до 2023. године за спровођење 
Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026.године, Локал-
ним акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-2023. 
године предвиђена је следећа мера:

ЈАВНИ РАДОВИ

У периоду 2021-2023.године 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 запошља-
вања  за период 2021-2023. године су:

Јавни радови за  18 лица  – укупно  1.976.940,00 динара

За предвиђене мере активне политике запошљавања из буџета општине је за 2021.
годину обезбеђено 2.000.000,00 динара;пројекција средстава за 2022.годину за реализа-
цију мера активне политике запошљавања у износу од 2.000.000,00 динара;пројекција 
средстава за 2023.годину  за реализацију мера активне политике запошљавања у износу 
од  2.000.000,00 динара. 
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ЦИЉ – Радно ангажовање незапослених лица 

Период спровођења: 2021-2023.године

2021. година

Програми, 
мере и 

активности

Очекивани 
резултати индикатори

Носиоци 
активности 

и рок

Потребна 
финансијска 
средства у 

РСД

Планирани извори финансирања-

Буџет ЈЛС Буџет 
АПВ

Републички 
буџет

ЈАВНИ 
РАДОВИ

Радно 
ангажовање 
незапослених 
лица 
Унапређење 
радних 
способности 
незапослених
Друштвени 
интерес

Број радно 
ангажованих 
незапослених 
лица

ЈЛС-ЛСЗ и
НСЗ
До краја 
2021.год. 1.976.940,00 2.000.000,00

// /

2022. година

Програми, 
мере и 

активности

Очекивани 
резултати индикатори

Носиоци 
активности 

и рок

Потребна 
финансијска 
средства у 

РСД

Планирани извори финансирања-

Буџет ЈЛС Буџет 
АПВ

Републички 
буџет

ЈАВНИ 
РАДОВИ

Радно 
ангажовање 
незапослених 
лица 
Унапређење 
радних 
способности 
незапослених
Друштвени 
интерес

Број радно 
ангажованих 
незапослених 
лица

ЈЛС-ЛСЗ и
НСЗ
До краја 
2022.год. 1.976.940,00 2.000.000,00

// /

2023. година

Програми, 
мере и 

активности

Очекивани 
резултати индикатори

Носиоци 
активности 

и рок

Потребна 
финансијска 
средства у 

РСД

Планирани извори финансирања-

Буџет 
локалне 

заједнице

Буџет 
АПВ

Републички 
буџет

ЈАВНИ 
РАДОВИ

Радно 
ангажовање 
незапослених 
лица 
Унапређење 
радних 
способности 
незапослених
Друштвени 
интерес

Број радно 
ангажованих 
незапослених 
лица

ЈЛС-ЛСЗ и
НСЗ
До краја 
2023.год. 1.976.940,00

2.000.000,00 // /
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Преглед трошкова:

МЕРА БРОЈ 
ЛИЦА

БРОЈ
МЕСЕЦИ

НЕТО 
ИЗНОС

ПОРЕЗИ И 
ДОПРИНОСИ

ТРОШКОВИ 
ПРЕВОЗА

ТРОШКОВИ 
ИЗВОЂЕЊА 

ЈАВНОГ 
РАДА

УКУПНО

ЈАВНИ 
РАДОВИ 18 3 22.000,00 14.610,00 / / 1.976.940,00

УКУПНО 18 1.188.000,00 788.940,00 / / 1.976.940,00

VII ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

Рад Савета   23.060,00 динара.

VIII НАДЛЕЖНОСТИ

Мере предвиђене Локалним акционим планом запошљавања Општине Бачка 
Паланка за период 2021-2023. године, 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 међусоб-
них права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања на територији 
општине Бачка Паланка  који ће бити потписани између Националне службе за запо-
шљавање и Општине Бачка Паланка.

Одељење за привреду  у обавези је да у сарадњи са Саветом за запошљавање 
Општине Бачка Паланка о спровођењу Локалног акционог плана запошљавања за период 
2021-2023. године, једном годишње извештај достави Председнику Општине Бачка 
Паланка и Општинском већу Општине Бачка Паланка.

 Локални акциони план запошљавања Општине Бачка Паланка за период 2021-
2023. године објавити  у  „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бачка Паланка
Скупштина општине Бачка Паланка
Број: II-10-2/2021
22. jуна 2021. године

Председник
Скупштине Општине   

Милан Чавић, с.р.

227

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 9/2019) 
и члана 3. и 4. Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе Општине Бачка 
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Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 4/2021), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 10. сед-
ници одржаној дана 22. јуна 2021. године 
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању 

председника, заменика 
председника и чланова Савета за 
међунационалне односе Општине 

Бачка Паланка

I

Разрешавају се дужности пред-
седника, заменика председника и чла-
нова Савета за међунационалне односе 
Општине Бачка Паланка, због истека 
мандата и то:

1. РАДЕНКО ПОЈУЖИНА, дуж-
ности председника

2. ДАРКО БАЛИНОВИЋ, дуж-
ности заменика председника

3. ЗОРАН СТАНИМИРОВИЋ, 
дужности члана

4. ВЛАСТА ШУСТЕР ЧЕРВЕНИ, 
дужности члана

5. МИЛАН ЗАВАЛИЋ, дуж-
ности члана

6. САНДРА КАРАС, дужности 
члана

7. МАЈА ЈОВАНОВИЋ, дуж-
ности члана

II

У Савет за међунационалне односе 
Општине Бачка Паланка бирају се:

1. МЛАДЕН ЛУЧИЋ, за пред-
седника

2. ГАБРИЕЛА КОВАЧЕВИЋ, за 
заменика председника

3. ВОЈИСЛАВ ЗУБАЦ, члан

4. ВЕЛИМИР РАДОВАНОВ, 
члан

5. ШЕЋА КОЛОМПАР, члан 

6. ДРАХОСЛАВА ЧИЕФ, члан

III

Мандат чланова Савета траје  
четири године.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА  ПАЛАНКА
Број: II-119-20/2021
22. јуна 2021. године 

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

228

На основу члана 40. Статута 
Oпштине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019) и тачке III Одлуке о образо-
вању Комисије за популациону поли-
тику („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 26/2008), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 10. 
седници, одржаној дана 22. јуна 2021. 
године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника и чланова  Комисије 
за популациону политику

I

Разрешавају се дужности председ-
ника и чланова Комисије за популациону 
политику, због истека мандата, и то:

1. ВЕРА ЖАРКОВИЋ, председ-
ник 

2.  ДИВНА ТАНКОСИЋ, члан 

3. ТАТЈАНА МАЈКИЋ, члан

4. МИЛКА РОДИЋ, члан

5. МИРЈАНА РАДАКОВИЋ, 
члан

6. ДРАГАНА ЧИКОШ, члан

7. Др ЗВЕЗДАНА ПЕТРОВИЋ, 
члан

II

У Комисију  за популациону поли-
тику, именују се:

1. ВЕРА ЖАРКОВИЋ, председ-
ник

2. ДИВНА ТАНКОСИЋ, члан

3. НЕБОЈША ЋУРЧИН, члан

4. МИЛКА РОДИЋ, члан

5. МИРЈАНА РАДАКОВИЋ, 
члан

6. ДРАГАНА ЧИКОШ, члан

7. ТАТЈАНА ДАКИЋ, члан

III

Мандат чланова Комисије траје 
четири године.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-       119-22/2021
22. јуна 2021. године

Председник
Скупштине општине,

Милан Чавић, с.р.

229

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 10/19),члана 64. став 
1.тачка 22.  Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019), члана 62. 
став 1. Пословника Општинског већа 
Општине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 24/2019) 
и члана 8. став 1. алинеја 10. Одлуке о 
оснивању Предшколске установе „Мла-
дост“ Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 14/2018), 
Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој  49. седници одржаној дана 21. 
јуна 2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о формирању васпитних група 
са до 20% већим бројем деце за 

упис у радној 2021/2022. години у 
Предшколској установи „Младост“ 

Бачка Паланка



24. јун 2021. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 21/2021 - страна 707  

I

У  радној  2021/2022. години у 
Предшколској установи „Младост“ 
Бачка Паланка формирају се васпитне 
групе са до 20% већим бројем деце од 
броја прописаног Законом о предшкол-
ском васпитању и образовању, и то:

 - у васпитним групама за узраст 
деце од 1 до 2 године, норматив 
је 12 деце, формира се васпит-
на група са до 14 деце;

 - у васпитним групама за узраст 
детета од 2 до 3 године, нор-
матив је 16 деце, формира се 
васпитна група  са до 19 деце;

 - у васпитним групама за узраст 
детета од 3 до 4 године, нор-
матив је 20 деце, формира се 
васпитна група  са до 24 деце;

 - у васпитним групама за узраст 
детета од 4 до 5,5 година, нор-
матив је 24 деце, формира се 
васпитна група са до 28 деце;

 - у васпитним групама за узраст 
детета од 5,5 до поласка у шко-
лу, норматив је 26 деце, фор-
мира се васпитна група са до 
31 дететом.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном  листу Општине Бачка Паланка“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-60-2/2021
Дана: 21. јуна 2021. године 

Председник
Општинског већа 

Бранислав Шушница, с.р

230

На основу члана 29. и 30. Закона 
о јавно-приватном партнерству и кон-
цесијама („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 88/2011, 15/2016 и 
104/2016), чланова 64. и 138. став 2. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019) и члана 11. и 12. и 62. став 1. Посло-
вника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 49. седници, одржаној дана  21. 
јуна 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању Стручног тима 

за спровођење поступка Јавно-
приватног партнерства без 

елемената концесије за поверавање 
обављања комуналне делатности 

производње и дистрибуције 
топлотне енергије уз обавезну 

реконструкцију система даљинског 
грејања

I

Образује се Стручни тим за 
спровођење поступка Јавно-приватног 
партнерства без елемената концесије 
за поверавање обављања комуналне 
делатности производње и дистрибуције 
топлотне енергије уз обавезну рекон-
струкцију система даљинског грејања (у 
даљем тексту: Стручни тим јавног тела), 
у следећем саставу:

1. Младен Лучић, председник

2. Ана Ивић, члан

3. Владимир Жилаји, члан

4. Велимир Радованов, члан
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5. Владислава Томашек, члан.

II

Задаци Стручног тима јавног тела 
су:

1. пружање стручне помоћи јав-
ном телу при припреми проје-
кта Јавно-приватног партнер-
ства без елемената концесије 
за поверавање обављања ко-
муналне делатности произ-
водње и дистрибуције топлот-
не енергије уз обавезну рекон-
струкцију система даљинског 
грејања;

2. израда потребних анализа, при 
припреми и изради услова и 
конкурсне документације, пра-
вила и услова за оцену понуђа-
ча и примљених понуда, као и 
критеријума за избор понуде;

3. предлагање и оцена прис-
тиглих понуда;

4. утврђивање предлога одлуке 
о избору најповољније понуде 
за ЈПП или предлога одлуке 
о поништају поступка ЈПП, и 
образложење тих предлога;

5. обављање осталих послова 
потребних за реализацију пос-
тупка.

III

Стручни тим јавног тела, о свом 
раду води записник и сачињава друга 
документа која потписују сви чланови 
Стручног тима јавног тела.

IV

Јавно тело може да ангажује и 
спољног саветника за припрему, угова-
рање и реализацију пројекта ЈПП. На 

избор саветника примењује  се закон 
којим се уређују јавне набавке.

IV

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.
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Бранислав Шушница, с.р
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