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Члан 2.

На основу члана 13. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014 - др. закон), члана 37. тачка 39.
и члана 108. став 1. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013
- пречишћен текст), уз прибављену сагласност Владе Републике Србије 05 број
016-221/2017 од 24. јануара 2017. године
(„Службени гласник Републике Србије“
број 6/2017), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 9. седници, одржаној
дана 30. новембра 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
о успостављању сарадње између
Општине Бачка Паланка,
Република Србија и Општине
Липтовски Микулаш, Република
Словачка
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Бачка
Паланка успоставља сарадњу са Општином Липтовски Микулаш, Република
Словачка, ради остваривања пријатељства и међусобне сарадње у циљу
стварања што чвршће везе грађана две
локалне самоуправе.

Сарадња ће се остваривати у области културе, туризма и спорта, у коју
сврху ће се закључити одговарајући споразум.
Члан 3.
У име Општине Бачка Паланка
Споразум о међусобној сарадњи између
Општине Бачка Паланка, Република Србија и Општине Липтовски Микулаш,
Република Словачка потписаће председник Oпштине.
Члан 4.
За спровођење ове одлуке обезбеђена су средства у буџету Општине
Бачка Паланка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу након
добијања сагласности Владе Републике
Србије, а објавиће се у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-016-158/2016
30. новeмбар 2016.године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 536. став 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и
5/2015), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014
- др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана
37. став 1. тачка 6. и члан 108. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је

На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању почетног
ликвидационог извештаја ЈП
СРЦ „Тиквара“ Бачка Паланка - у
ликвидацији

I

Члан 1.
Усваја се почетни ликвидациони
извештај ЈП СРЦ „Тиквара“ Бачка Паланка - у ликвидацији, Шеталиште Милана Јанића број 5, сачињен од стране
ликвидационог управника са стањем на
дан 21. јануар 2017. године.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-023-1/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА			
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извештаја o раду
Комисије за комасацију К.О. Визић
за период октобар 2015. године децембар 2016. године

Прихвата се Извештај o раду Комисије за комасацију К.О. Визић за период октобар 2015. године - децембар
2016. године, који је израдилa Комисија
за комасацију К.О. Визић, под бројем II461-2/2016-3 од 23. јануара 2017. године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -461-4 /2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст), члана 41.
Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Службени гласник Републике Србије“ брoj 36/2009,
88/2010 и 38/2015) и закључка Савета за
запошљавање Општине Бачка Паланка,
број II-10-1/2017-1, Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 11. седници,
одржаној дана 31. јануара 2017. године,
донела је

АКЦИОНИ ПЛАН
запошљавања Општине Бачка
Паланка за 2017. годину
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
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управа формира Локални савет за запошљавања, донесе Локални ациони план
запошљавања, којим је обезбеђено више
од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма и мере
са приоритетима и циљевима локалног
економског развоја и локалног тржишта
рада.
Акциони план садржи све 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,

Акционим планом запошљавања
Општине Бачка Паланка за 2017. годину
(у даљем тексту: Акциони план) утврђују
се приоритети и мере за унапређење запослености и смањење незапослених на
територији Општине Бачка Паланка.

-- циљеве и приоритете политике
запошљавања,

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.

-- финансијски оквир за политику запошљавања и изворе
финансирања,

Чланом 60. истог Закона утврђена
је могућност да локална самоуправа која
у оквиру свог локалног акционог плана
запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређеног програма, или за мере
активне политике запошљавања може
поднети захтев надлежном Министарству, за учешће у финансирању предвиђених програма и мера.
Услов за одобрење суфинансирања програма или мера активне политике запошљавања је да локална само-

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

-- 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.
Акционим планом се утврђују
приоритети активне политике запошљавања за 2017. годину:
-- Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада,
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-- Подстицање запошљавања и
укључивање теже запошљивих лица на тржиште рада:
млађи од 30 година,старији од
50 година, вишкови запослених, лица без квалификација и
нискоквалификовани, особе са
инвалидитетом, Роми, радно
способни корисници новчане
социјалне помоћи, дугорочно
незапослени, млади до 30 година са статусом деце палих
бораца, млади до 30 година
старости који су имали/имају
статус детета без родитељског
старања, жртве трговине људима и жртве породичног насиља;
-- 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:
-- Општина Бачка Паланка Одељење за привреду
-- Национална служба за запошљавање - Служба Бачка Паланка
-- Савез самосталних синдиката
Општине Бачка Паланка
-- Опште
удружење
предузетника Бачка Паланка
II ОСНОВНИ ПОДАЦИ
О ОПШТИНИ
Општина Бачка Паланка захвата
пространу површину југозападне Бачке.
Површина општине износи 579 км2 што

06. фебруар 2017. године

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. године и подацима Завода за статистику Републике
Србије национална структура је следећа:
УКУПНО у општини Бачка Паланка има 55.528 становника, од тога:
Срба 43843, Словака 5047, Мађара
1356, Рома 1064, Хрвата 819, Југословена

06. фебруар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 2/2017 - страна 17

160, Црногораца 133, Немаца 105, Албанаца 72, Муслимана 69, Русина 53, Македонаца
51, Словенаца 39, Украинаца 27, Руса 25, Буњеваца 22, Бошњака 11, Румуна 6, Бугара 5 и
осталих 2621.
ПРИРАШТАЈ
Живорођени
Република Србија
Бачка Паланка

Умрли

Природни прираштај

Број

на 1000 ст.

Број

На 1000 ст.

Број

На 1000 ст.

67257

9,3

102400

14,2

-35143

-4,9

460

8,3

819

14,9

-359

-6,5

Изражена миграција младих ка већим центрима.
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Област васпитања и образовања обухвата предшколско, основношколско и
средњошколско васпитање и образовање. На подручју општине свако насеље има основну школу. Сам град Бачка Паланка има једну предшколску установу („Младост“) са
пет објеката, четири основне школе ( „Вук Караџић“, „Свети Сава“, „Десанка Максимовић“ и специјална школа „Херој Пинки“), основну музичку школу („Стеван Христић“),
три средње школе (Средња техничка школа „9. Мај“, Средња стручна школа „Др. Радивој Увалић“ и Гимназија „20. Октобар“). У Бачкој Паланци егзистира Културни центар,
књижевни клуб „Дис“, ЦТКУ „Коста Абрашевић“, црквени хор „Свети Јован Крститељ“,
Народна библиотека „Вељко Петровић“, друштво за очување баштине „Панонија“.
ПО ЕКОНОМСКОЈ АКТИВНОСТИ
АКТИВНО СТАНОВНИШТВО

НЕАКТИВНО СТАНОВНИШТВО

Лица са
Незапослени
До 15
ПенЗапо
приходом Учени
Укупно Свега
Свега година
зио
Домаћ. Ост.
слени Свега Некада Траже
од имоци
старости
нери
радили посао
вине
55528 22213 16770 5443 3736 1707 33315 7956
13393
413
3871 4845 2837

Статистички подаци су узети из последњег пописа становништва
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 2.008 привредних субјеката,
од чега је предузетничких фирми 1.296 а предузећа 712.
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Број привредних
друштава

2013

2014

2015

2016

1

Активних

650

645

683

712

2

Број предузетника

2013

2014

2015

2016

Активних

1.450

1.441

1.353

1.296
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Бачка Паланка поред евидентних тешкоћа, данас је позната по производњи подних облога („Tarkett“, „Sintelon“, „Enia“), производња сокова („Nectar“), вештачког ђубрива („Fertil“), пиварска индустрија („Carlsberg“), производња џамбо врећа („Div trade“),
чајева („Fructus“), пољопривредне машине и алатке („Мајевица“), производња производа
од лима („Limarija Sebastijan“), производња чарапа („Real Knitting“), производња електроинсталационог материјала и опреме („Alling Conel“, „Nopal lux“), АТП „Дунавпревоз“, рециклажа пет амбалаже („Greentech“) и многа друга мала и средња предузећа.
Као активна подршка предузетништву основан је Фонд за развој предузетништва
који из године у годину бележи добре резултате. У току 2014. године одобрена су 24
кредита у износима од 300.000,00 динара по каматној стопи 5% са роком отплате годину
дана. Укупан износ средстава опредељен у ове сврхе био је 6.230.000,00 динара. У 2015.
години одобрена су 46 кредита у укупном износу од 10.970.000,00 динара. У току 2016.
године одобренo je 50 кредита у укупном износу од 13.410.000,00 динара, такође је 19 корисника остварило право на субвенцију дела каматне стопе на кредите у укупном износу
од 2.000.000,00 динара. Фонд за развој предузетништва је престао са радом од 01. децембра 2016. године доношењем Одлуке о престанку рада Фонда за развој предузетништва
Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 35/2016).
ПОЉОПРИВРЕДА
У Општини Бачка Паланка је постојао Фонд за развој пољопривреде, који је престао са радом од 01. децембра 2016. године доношењем Одлуке о престанку рада Фонда
за развој пољопривреде Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 35/2016). Овај Фонд је у току 2015. године кроз 125 одобрених кредита пласирао укупно 32.400.000,00 динара, затим кроз субвенције за осигурање пољопривредне
производње 3.692.450,00 динара, као и за субвенције дела каматне стопе 9% по одобреним кредитима НЛБ банке и 20% субвенционисање премије осигурања регистрованим
пољопривредним газдинствима. У току 2016. године одобрена су 73 кредита у укупном
износу од 21.900.000,00 динара, такође је 36 корисника остварило право на субвенцију
дела каматне стопе на кредите у укупном износу од 2.959.257,63 динара и 192 корисника
остварила су право на субвенцију осигурања усева у укупном износу од 1.599.468,57
динара.
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 ак-
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тивности у 2016. години огледала се у
следећем:
-- Промоција туризма јединица
локалне самоуправе
-- Сарадња између привредних
и других субјеката у туризму
који непосредно и посредно
делују на унапређењу и промоцији туризма
-- Обезбеђење
информативно
промотивног матријала којим
се промовишу туристичке
вредности јединице локалне
самоуправе
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радне зоне је неопходно израдити планове детаљне регулације (донета је одлука о изради ПДР-а за једну планирану
зону ван грађевинског реона). Постојеће
и планиране радне зоне, одређене просторним планом општине, имају следеће
површине:
1.1.ПОСТОЈЕЋЕ радне зоне ван
насељених места општине Бачка Паланка су:
1.1.1. К.О.Младеново, локалитет 1
– површина 15,83 ha,
1.1.2. К.О.Младеново, локалитет 2
– површина 2,96 ha,

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

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

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

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

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

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

-- Рад туристичко информативног центра

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

-- Изградња туристичке инфраструктуре и уређење простора

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

ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

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

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

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

ПОДАЦИ О РАДНИМ ЗОНАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА

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

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

1.1.11. К.О.Гајдобра, локалитет 11 –
површина 2,67 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,
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1.1.16. К.О.Бачка Паланка, локалитет 16 – површина 12,12 ha,

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

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

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

1.2.ПЛАНИРАНЕ радне зоне
ван насељених места општине Бачка
Паланка су:
1.2.1. К.О.Бачка Паланка, локалитет 1 – површина 65,14 ha,
1.2.2. К.О.Бачка Паланка, локалитет 2 – површина 90,20 ha,
1.2.3. К.О.Бачка Паланка, локалитет 3 – површина 6,14 ha,
1.2.4. К.О.Челарево, локалитет 4 –
површина 7,70 ha,
1.2.5. К.О.Младеново, локалитет 5
– површина 22,22 ha,
1.2.6. К.О.Младеново, локалитет 6
– површина 3,24 ha,

1.2.15. 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:
шине,

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)

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

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),

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

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

1.2.7. К.О.Младеново, локалитет 7
– површина 21,66 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.
1.2.11. К.О.Силбаш, локалитет 11 –
површина 10,91 ha,
1.2.12. К.О.Силбаш, локалитет 12 –
површина 33,15 ha,

2. ПОДАЦИ о радним зонама из
планова генералне регулације насељених места општине Бачка Паланка:
2.1.Планом генералне регулације насеља Гајдобра („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 13/2008)
предвиђена укупна површина за радне
зоне износи 26,22 ha (*напомена: не
постоји назнака постојеће/планирано),
2.2.Планом генералне регулације
насеља Младеново („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 6/2011,
8/2013) предвиђена укупна површина за
радне зоне/садржаје износи 23,84 ha (*на-

06. фебруар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

помена: не постоји назнака постојеће/
планирано),3
2.3.Планом генералне регулације
насеља Товаришево („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 42/2012)
предвиђена укупна површина за радне
зоне износи 40,92 ha (од тога постојеће
радне површине износе 29,44 ha),
2.4.Планом генералне регулације насеља Обровац („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 21/2010)
предвиђена укупна површина за радне
зоне износи 32,63 ha (*напомена: не
постоји назнака постојеће/планирано),
2.5.Планом генералне регулације насеља Пивнице („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 36/2012)
предвиђена укупна површина за радне
зоне износи 32,70 ha (*напомена: не
постоји назнака постојеће/планирано).
2.6.Изменама Плана генералне
регулације насеља Челарево («Службени лист Општине Бачка Паланка» број
29/2015) укупна површина планирана за
радну зону у грађевинском подручју насеља је око 90,49 ha.
2.7.Планом 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
д.о.о. „Real knitting“ из Гајдобре.
3. Насељено место Карађорђево
не поседује катастарску општину и евиденцију; у поступку формирање кат.
општине и израда одговарајућег урбанистичког плана.
4. Насељена места Деспотово и
Силбаш се уређују из старих урбанис-
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тичких планова; потребно је израдити
одговарајућу планску документацију.
5. Планом генералне регулације Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 16/2011,
22/2012) дефинисане су главне радне
зоне: северна и јужна радна зона, и више
мањих зона. Укупна планирана површина за радне зоне износи 402,42 ha. За
јужну радну је у поступку израда плана
детаљне регулације. За остале радне зоне
је израђена следећа планска документација:
5.1.Северна радна зона - План
детаљне регулације за блокове 76, 77,
77а, 81, 82,82а, 82б, 86 и 87 у Бачкој Паланци („Службени лист Општине Бачка
Паланка“,број 23/2012). Укупна површина зоне износи 162ha 13a 29m2, већину
простора обухвата обрадиво земљиште
– око 88 ha. Поступак експропријације
земљишта за формирање нових јавних
површина ове радне зоне је у току,
5.2.План генералне регулације са
елементима детаљне регулације блока
106 у 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 малој
мери.
6. 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 ha
18 а ( зона саобраћајница и комуналне
инфраструктуре 28 ha 77 а, зона железничке пруге 4 ha 78 а, зона заштитног зеленила и каналског земљишта 9 ha 72 а,
зона рада 49 ha 63 а)
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ЗАПОСЛЕНОСТ
ЗАПОСЛЕНОСТ
ЗАПОСЛЕНИ ЗАПОСЛЕНИ КОД
ЖЕНЕ
У ПРАВНИМ ПРЕДУЗЕТНИКА И
ЛИЦИМА
ПРЕДУЗЕТНИЦИ

УКУПНО
Јужнобачки округ

195142

47,1

159022

30393

Бачка Паланка

13988

44,4%

10597

2413

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ЗА НОВЕМБАР 2016
Просечне зараде
Р.Србија
Јужнобачки округ
Бачка Паланка

XI 2016
63061
66604
62735

I-XI 2016
62548
66536
67087

Просечне зараде
без пор. и допр.
XI 2016
I-XI 2016
45767
45427
48338
48430
45558
49078

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)
Преглед незапослених лица по степену стручне спреме и полу:
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
I
II
III
IV
V
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII

УКУПНО
1732
315
1443
1520
18
132
118
354
4
0

ЖЕНЕ
886
155
647
868
5
80
76
221
1
0
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Преглед незапослених лица по
полу и старости:
СТАРОСТ
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-65

УКУПНО
171
548
637
681
703
675
640
698
620
263

ЖЕНЕ
77
267
318
400
405
381
348
369
322
52

Преглед незапослених лица према
дужини чекања на запослење:
ДУЖИНА ЧЕКАЊА
До 3 месеца
3-6 месеци
6-9 месеци
9-12 месеци
1-2 године
2-3 године
3-5 година
5-8 година
8-10 година
Преко 10 година

УКУПНО
884
538
381
381
997
477
542
660
247
529

ЖЕНЕ
418
256
200
181
480
265
277
361
156
345

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 263.
У току 2016. године на евиденцији
Службе Бачка Паланка је било 968 корисника новчане накнаде.
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так практичних знања која се
стичу током формалног образовања,
-- основни ниво познавања рада
на рачунарима што се посебно
уочава код незапослених лица
старијих од 35 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,
испит за ношење ватреног
оружја, сертификате за овлашћене мењаче, као и поседовање 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

Послодавци
са
територије
Општине су исказали потребу за радницима који поседују потребне додатне
вештине:

Циљеви политике запошљавања
на територије Општине Бачка Паланка
за 2017. годину су:

-- практична знања у производним занимањима, што указује
на неадекватност образовног
система изражен кроз недоста-

-- Смањење ефеката економске
кризе на постојећа радна места
и подстицање формалне запослености,
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-- 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/,
-- Отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавање.
VI МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2017. ГОДИНУ
Мере активне политике запошљавања реализује Општина Бачка Паланка и локални Савет за запошљавање у сарадњи са НСЗ Служба Бачка Паланка.
У складу са Акционим планом за 2017. годину предвиђене су следеће мере:
-- ЈАВНИ РАДОВИ
У 2017. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите
животне средине и природе. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца.
Предлог мера расподеле срестава за реализацију мера активне политике запошљавања Општине за 2017. годину су:
-- Јавни радови за 36 лица – укупно 3.916.960,92 динара
За предвиђене активне мере из буџета општине је издвојено 2.000.000,00 динара.
ЦИЉ – Радно ангажовање теже запошљивих незапослених лица и незапослених у
стању социјалне потребе
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Програми, мере
и активности
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Очекивани
резултати

-- Радно ангажовање теже
запошљивих
незапослених
лица
-- Радно ангажовање
незапослених
ЈАВНИ
у стању соРАДОВИ
цијалне потребе
-- Унапређење
радних способности
незапослених
-- Друштвени
интерес
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НоПланирани извори финансирања
Потребна
сиоци
индикафинансијска
активтори
средства у Буџет локал- Буџет Републички
ности и
РСД
не заједнице АПВ
буџет
рок

Број
радно
ангажованих НСЗ и
незаЛСЗ
послених
лица

3.916.960,92 2.000.000,00

/

1.916.960,92

Преглед трошкова:
МЕРА

БР.
ЛИЦА

МЕСЕЦИ

ЈАВНИ
РАДОВИ

36

3 МЕСЕЦА

УКУПНО

36

НЕТО
ИЗНОС
18.000,00

ТРОШКОВИ
ДОПРИНО- ТРОШКОВИ ИЗВОЂЕЊА
СИ
ПРЕВОЗА
ЈАВНОГ
РАДА
15.601,49

2.000,00

1.944.000,00 1.684.960,92

216.000,00

УКУПНО

2.000,00
72.000,00 3.916.960,92

VII НАДЛЕЖНОСТИ
Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за
2017. годину, реализоваће Савет за запошљавање Општине Бачка Паланка у сарадњи
са НСЗ – Служба Бачка Паланка и Одељењем за привреду Општинске управе Општине
Бачка Паланка.
Одељење за привреду је у обавези да о спровођењу Акционог плана запошљавања
за 2017. годину извештај достави Председнику Општине Бачка Паланка и Општинском
већу Општине Бачка Паланка.
Овај Акциони план запошљавања Општине Бачка Паланка за 2017. годину објавиће се у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-10-2/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 38. став 2. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон и
101/2016 - др. закон) и члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017.
године, доноси

ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за
избор директора Јавног предузећа
„Стандард“ Бачка Паланка
Члан 1.
Овом Одлуком започиње спровођење Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Стандард“ Бачка
Паланка.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за
избор директора Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора
Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка спроводи Комисија за спровођење
конкурса за избор директора.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-111-1/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ број 15/16), и Одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног предузећа „Стандард“
Бачка Паланка, Скупштина општине
Бачка Паланка, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора Јавног
предузећа „Стандард“
Бачка Паланка
ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно предузеће „Стандард“ Бачка
Паланка, улица Трг братства и јединства
број 36,
Матични број: 20592605,
Уписано код Агенције за привредне регистре решењем број: БД
186522/2009 од 09. децембра 2009. године,
ПИБ: 106396063,
Претежна делатност: 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
-- Опремање парцела потребном инфраструктуром (мелиорација, изградња путева,
водовода, канализације, јавне
расвете и др.)
Пословање и рад Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка уређује
се Одлуком о усклађивању оснивачког
акта Јавног предузећа „Дирекција за
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изградњу Општине Бачка Паланка“ из
Бачке Паланке са Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 23/2016 и 35/2016)
и Статутом Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“ број 42/2016).
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:
Директор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка.
Директор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање
јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа, за реализацију одлука и других аката Скупштине
општине, Општинског већа и председника Општине, предлаже дугорочни и
средњорочни план пословне стратегије
и развоја Јавног предузећа и одговоран
је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм
пословања јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење, предлаже
финасијске извештаје, предлаже доношење посебног програма инвестиција
из средстава буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других
средстава), извршава одлуке Надзорног
одбора, бира Извршне директоре, бира
представнике јавног предузећа у Скупштини друштва капитала чији је једини
власник Јавно предузеће, по претходно
прибављеној сагласности Скупштине
општине, закључује уговоре о раду са
извршним директорима у складу са законом којим се уређују радни односи,
доноси акт о систематизацији, предлаже
Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима, предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга
директора, одлучује о појединачним
правима, обавезама и одговорностима
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запослених у складу са законом, Колективним уговором и Статутом предузећа,
доноси план набавки за текућу годину,
доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује
Закон о јавним набавкама и врши друге
послове одређене законом, оснивачким
актом и Статутом Јавног предузећа.
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА:
1. Да је пунолетно и пословно
способно лице,
2. Да има стечено високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири
године, односно на основним
академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама,
мастер струковним студијама,
специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама,
3. Да има најмање пет година
радног искуства на пословима
за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услова за
именовање директора,
4. Да има најмање три године
радног искуства на пословима
који су повезани са пословима
Јавног предузећа,
5. Да познаје област корпоративног управљања,
6. Да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. Да није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке
странке,
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8. Да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. Да му нису изречене мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична
дела, и то:
-- обавезно
психијатријско
лечење и чување у здравственој установи,
-- обавезно
психијатријско
лечење на слободи,
-- обавезно
мана,

лечење

нарко-

-- обавезно лечење алкохоличара и
-- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знање и
вештине оцењују се у изборном поступку
увидом у доказе приложене уз пријаву и
усменим разговором.
Директор се именује на период од
четири године.
МЕСТО РАДА:
Бачка Паланка, улица Трг братства и јединства број 36.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:
Рок за подношење пријаве је 30
дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања Јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о врсти и дужини
радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и
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одговорности на тим пословима, податке
о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу је Јелена Ковачевић, контакт телефон: 021/2101-192.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ
ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Комисији за спровођење конкурса
за избор директора, улица Краља Петра
I број 16, спрат 2, соба 42, са назнаком
„за Јавни конкурс - за избор директора
Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка“.
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ
ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Диплома о стеченом високом
образовању,
3. Исправа којом се доказује
радно искуство (потврда и
други акти из којих се доказује да има најмање пет година
радног искуства на пословима
за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за именовање директора), односно да
има најмање три године радног
искуства на пословима који су
повезани са пословима Јавног
предузећа „Стандард“ Бачка
Паланка, као и да има радно
искуство у организовању рада
и вођењу послова (тачка 4. и
тачка 6. Услова за именовање
директора)),
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан
органа политичке странке, од-
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носно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
5. Потврда надлежног органа да
лице није осуђивано на казну
затвора од најмање шест месеци,
6. Потврда надлежног органа
да лицу, у складу са Законом
којим се уређују кривична
дела није изречена мера безбедности:
-- обавезно
психијатријско
лечење и чување у здравственој установи,
-- обавезно
психијатријско
лечење на слободи,
-- обавезно
мана,

лечење

нарко-

-- обавезно лечење алкохоличара,
-- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код
надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
конкурса за избор директора ће одбацити
закључком против кога није допуштена
посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у
„Службеном гласнику Републике Србије“ „Службеном листу Општине Бачка
Паланка“, у дневном листу „Дневник“,
као и на званичној интернет презентацији Општине Бачка Паланка www.
backapalanka.org.rs
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА			
Број: II-111-1/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 92. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015др. закон, 103/2015 и 99/2016) и члана
37. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
о обављању екстерне ревизије
завршног рачуна буџета Општине
Бачка Паланка за 2016. годину
Члан 1.
За вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Бачка
Паланка за 2016. годину, ангажоваће
се лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских
извештаја, прописане законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија.
Члан 2.
Избор и ангажовање лица из члана
1. ове Одлуке, извршиће се у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама.
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Члан 3.
Ова Oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА		
Број: II-400-2/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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дине (субјект приватизације), услед преноса удела без накнаде запосленима у
поступку приватизације, мења правну
форму и организује се као Друштво са
ограниченом одговорношћу.
Члан 2.
Ново пословно име Друштва
гласи: Информативни центар Бачка Паланка, д.о.о. Бачка Паланка.
Скраћено пословно име гласи:
ИЦБП д.о.о Бачка Паланка.
Седиште Друштва је у Бачкој Паланци, улица Жарка Зрењанина број 74/4.
Члан 3.

На основу члана 479. и члана
481. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон
и 5/2015) и члана 37. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 –
пречишћен текст), Скупштина општине
Бачка Паланка на својој 11. седници,
одржаној дана 31. јануара 2017. године
донела је

ОДЛУКУ
о промени правне форме Јавног
информативног предузећа „Радио
и телевизија Бачка Паланка“
Бачка Паланка
Члан 1.
Јавно информативно предузеће
„Радио и телевизија Бачка Паланка“
Бачка Паланка, адреса: улица Жарка
Зрењанина број 74/4, матични број
08779384, регистровано у Агенцији за
привредне регистре решењем број БД.
104383/2013 од 26. септембра 2013. го-

Променом правне форме сва имовина и права Јавног информативног
предузећа „Радио и телевизија Бачка
Паланка“ Бачка Паланка, Жарка Зрењанина број 74/4, матични број 08779384 (у
даљем тексту: Јавно предузеће) преносе
се на Друштво са ограниченом одговорношћу Информативни центар Бачка Паланка, д.о.о., Жарка Зрењанина број 74/4
(у даљем тексту: Друштво).
Обавезе и судски и други поступци и потраживања против Јавног предузећа настали после 31.12.2016. године,
настављају се против Друштва.
Општина Бачка Паланка ће исплатити све неисплаћене зараде и друга
примања у складу са Законом, а која су
остварена по основу рада у Јавном информативном предузећу „Радио и телевизија Бачка Паланка“.
Измирење свих дуговања Јавног
информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка
на дан 31.12.2016. године, а који су произашли из пословања у складу са Законом,
сносиће Општина Бачка Паланка.
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Члан 4.
На дан 31.12.2014. године висина
основног капитала Јавног предузећа који
се преноси запосленима у Јавном предузећу без накнаде, износи 1.187.618,95 динара.
На основу члана 142. став 11. и
12. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике
Србије“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016аутентично тумачење), члана 8. став
6. Уредбе о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 65/2015) и члана 192. став 1. Закона
о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/1997 и 31/2001 и
„Службени гласник Републике Србије“,
број 30/2010), Министарство привреде
Републике Србије је дана 06. маја 2016.
године под бројем 401-00-00609/201605-65/08-1305, донело решење о преносу
бесплатних удела на запослене Јавног
информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка.
Уделичари су:
1. Боначић (Борислав) Јасмина,
ЈМБГ:2902960805071, са уделом који износи 296.894,00 динара,
2. Вулић (Божа) Ненад, ЈМБГ:
2312959800102, са уделом који
износи 31.252,00 динара,
3. Добрички (Стојан) Милорад,
ЈМБГ:0611968800034, са уделом који износи 31.252,00 динара.
4. Ђорђевић (Милош) Ђорђе,
ЈМБГ: 2905971800046, са уделом који износи 265.642,00 динара,
5. Јанковић (Драго) Јована, ЈМБГ:
1807984305057, са уделом који
износи 46.878,00 динара,
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6. Миланов (Јован) Милан, ЈМБГ:
1302976800133, са уделом који
износи 15.626,00 динара,
7. Михајловић (Ђуро) Зоран,
ЈМБГ: 2302960800064, са уделом који износи 281.268,00 динара,
8. Хајдер (Дољан) Трњина, ЈМБГ
2003958805159, са уделом који
износи 218.764,00 динара,
9. Акционарски фонд, Матични
број: 20661283, са уделом који
износи 42,95 динара.
Члан 5.
Овлашћује се законски заступник
Друштва са ограниченом одгворношћу
да изврши евентуалне измене и исправке
ове одлуке уколико је то неопходно за
њено извршење.
Члан 6.
На сва питања која нису регулисана овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о привредним друштвима.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о промени оснивачког акта Јавног информативног
предузећа „Радио БАП“ Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ , број 7/2013, 16/2013 и 29/2013).
Налаже се Министарству финансија, Управи за трезор да даном ступања
на снагу ове одлуке изврши брисање
Јавног информативног предузећа „Радио
и телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка са списка корисника јавних средстава.
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Чланови друштва са ограниченом
одговорношћу (уделичари) дужни су да
донесу нови оснивачки акт Друштва са
ограниченом одговорношћу у складу са
одредбама Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.
закон и 5/2015) и поднесу пријаву за упис
промена података код Агенције за привредне регистре у року од три дана од
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке Антонић Слободану, ЈМБГ: 2811963800040,
престаје мандат и функција в.д. директора Јавног предузећа, пре истека времена на које је именован.
Обавезује се в.д. директора Јавног
предузећа Антонић Слободан да ступањем на снагу ове Одлуке закључи
радни однос са запосленима у Јавном
информативном предузећу „Радио и телевизија Бачка Паланка“ Бачка Паланка.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје мандат и функција члановима
Надзорног одбора Јавног предузећа:
Слободан Шкорић, председник, Снежана
Шијаковић, члан и Мирјана Ракин, члан,
пре истека времена на које су именовани.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-023-2/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

17
На основу члана 97. став 7. Закона
о планирању и изградњи („Службени гла-
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сник РС“, брoj 72/09, 81/09 – испр., 64/10
– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 – одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), члана 32. тачка
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, брoj
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.
закон) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, брoj
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 11. седници одржаној дана 31. јануара 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о утврђивању
доприноса за уређивање
грађевинског земљишта
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 3/2015 и 24/2016), у
члану 4. у ставу 1. речи: „ЈП „Дирекција
за изградњу Општине Бачка Паланка““
се замењују речима: „Одељење за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка“.
Члан 2.
У члану 12. у ставу 3. реч: „Дирекцији“ замењује се речима: „Одељењу за
урбанизам и грађевинарство Општинске
управе Општине Бачка Паланка“.
Члан 3.
У члану 15. у ставу 2. речи: „ЈП
„Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка““ се замењују речима: „ЈП
„Стандард“ Бачка Паланка“.
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Члан 4.

Члан 8.

У члану 16. у ставу 2. речи: „ЈП
„Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка““ се замењују речима: „ЈП
„Стандард“ Бачка Паланка“.

У члану 22. речи: „ЈП „Дирекција
за изградњу Општине Бачка Паланка““
се замењују речима: „ЈП „Стандард“
Бачка Паланка“.

Члан 5.

Члан 9.

У члану 17. став 1. мења се и
гласи: „ЈП „Стандард“ Бачка Паланка
након разматрања предлога инвеститора
и достављене документације, припрема
Елаборат о заједничком припремању, односно опремању земљишта, а Одељење
за урбанизам и грађевинарство Општинске управе Општине Бачка Паланка
припрема уговор о заједничком припремању, односно опремању грађевинског
земљишта“.

У члану 23. речи: „ЈП „Дирекција
за изградњу Општине Бачка Паланка““се
замењују речима: „ЈП „Стандард“ Бачка
Паланка“.

У ставу 2. у алинеји 6. речи: „ЈП
„Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка““ се замењују речима: „ЈП
„Стандард“ Бачка Паланка“.
Члан 6.
У члану 18. у ставу 1. речи: „ЈП
„Дирекција за изградњу Општине
Бачка Паланка““ се замењују речима:
„Општине Бачка Паланка“.
У ставу 2. у алинеји 6. речи: „ЈП
„Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка““ се замењују речима „ЈП
„Стандард“ Бачка Паланка“.
Члан 7.
У члану 19. у ставу 1. речи: „ЈП
„Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка“ се замењују речима: „ЈП „Стандард“ Бачка Паланка“, а реч „и“ се мења
речима: „а Општина Бачка Паланка“.
У ставу 2. речи: „ЈП „Дирекција
за изградњу Општине Бачка Паланка““
се замењују речима: „Општином Бачка
Паланка“.

Члан 10.
У члану 24. речи: „ЈП „Дирекција
за изградњу Општине Бачка Паланка““
се замењују речима: „ЈП „Стандард“
Бачка Паланка“.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-43-4/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

18
На основу члана 14. и члана 20.
тачка 38. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон
и 101/2016 - др. закон), члана 37. став
1. тачка 19. и члан 108. став 1. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
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лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
грбу Општине Бачка Паланка
Члан 1.
У Одлуци о грбу Општине Бачка
Паланка („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 23/2011 и 4/2015), у
члану 8. после става 3. додаје се став 4.
који гласи:
„Подносилац захтева за коришћење грба Општине Бачка Паланка
дужан је уз захтев приложити идејно решење за коришћење грба.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-12/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

19
На основу члана 37. став 1. тачка
20. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен текст)
и члана 10. став 2. Одлуке о оснивању
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Народне библиотеке „Вељко Петровић“ у Бачкој Паланци („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 29/2011),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Финансијски план и Програм
рада Народне библиотеке „Вељко
Петровић“ Бачка Паланка за 2017.
годину
I
Даје се сагласност на Финансијски
план Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2017. годину, који
је донео Управни одбор Народне библиотеке „Вељко Петровић“ на седници одржаној дана 12. децембра 2016. године.
Даје се сагласност на Програм
рада Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2017. годину, који
је донео Управни одбор Народне библиотеке „Вељко Петровић“ на седници одржаној дана 12. децембра 2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-2/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

06. фебруар 2017. године
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На основу члана 37. став 1. тачка
20. Статута Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013-пречишћен текст)
и члана 14. Одлуке о оснивању Установе „Центар за социјални рад Општине
Бачка Паланка“ Бачка Паланка услед одвајања („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, број 9/2006, 11/2011 и 3/2012),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Финансијски план и Годишњи
оперативни план Установе
„Центар за социјални рад општине
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за
2017. годину
I
Даје се сагласност на Финансијски
план Установе „Центар за социјални рад
Општине Бачка Паланка“ Бачка Паланка
за 2017. годину, који је усвојио Управни
одбор на седници одржаној дана 13. јануара 2017. године, одлуком број 031-44/2017.
Даје се сагласност на Годишњи
оперативни план Установе „Центар за
социјални рад Општине Бачка Паланка“
Бачка Паланка за 2017. годину, који је
усвојио Управни одбор на седници одржаној дана 13. јануара 2017. године, одлуком број 031-4-3/2017.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-401-3/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

21
На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/2016), члана 27. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу Општине Бачка
Паланка“ Бачка Паланка са Законом о
јавним предузећима („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 23/2016 и
35/2016), члана 37. тачка 20. 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 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене
Програма пословања Јавног
предузећа „Стандард“ Бачка
Паланка за 2017. годину
I
Даје се сагласност на измене Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2017. годину, који
је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка донео на
својој 9. седници, одржаној дана 27. јануара 2017. године, одлуком број 06-64/1-17.

36 страна - Број 2/2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-400-3/ 2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

22
На основу члана 27. став 10., члана
29. став 2. и члана 30. Закона о јавној
својини („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
члана 99. став 19., став 20 и став 21. Закона
о планирању и изградњи („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 72/2009,
81/2009-исправка 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014 и и 145/2014), члана 3. став 1.
тачка 3. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник Републике Србије“
бр. 24/2012), 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 Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“ бр. 24/2013 – пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, доноси

06. фебруар 2017. године

РЕШЕЊЕ
о размени непокретности између
Општине Бачка Паланка и Д.О.О.
„Нектар“ Бачка Паланка
Члан 1.
Општина Бачка Паланка је уписана као носилац права јавне својине на
непокретности и то на:
-- кат. парц бр. 23660/1 К.О. Бачка
Паланка – град, Јарош, остало
вештачки створено неплодно у
површини од 16 а 76 м2 у делу
1/1, уписаној у Лист непокретности бр. 9066 К.О. Бачка Паланка – град.
Члан 2.
Д.О.О. „Нектар“ из Бачке Паланке, ул. Новосадски пут бр. 9 уписано је
као носилац права приватне својине и то
на:
-- кат. парц бр. 23068/2 К.О. Бачка Паланка – град, Јарош, пашњак 2. класе у површини од
19 а 69 м2 у делу 1/1, уписаној
у Лист непокретности бр. 9876
К.О. Бачка Паланка – град.
Члан 3.
Општина Бачка Паланка прибављања непосредном погодбом, путем
размене непокретности, у јавну својину
непокретност на којој је уписано Д.О.О.
„Нектар“ из Бачке Паланке, ул. Новосадски пут бр. 9 као носилац права приватне
својине и то:
-- кат. парц бр. 23068/2 К.О. Бачка
Паланка – град, потес Јарош,
пашњак 2. класе, у површини
од 19 а 69 м2 у делу 1/1, уписаној у Лист непокретности

06. фебруар 2017. године
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бр. 9876 К.О. Бачка Паланка –
град.

кући рачун бр. 165-488-36 Addiko Bank
а.д. Београд.
Члан 7.

Члан 4.
Општина Бачка Паланка отуђује
непосредном погодбом путем размене
непокретности из јавне својине непокретност на којој је уписана као носилац права јавне својине у корист Д.О.О.
„Нектар“ из Бачке Паланке, ул. Новосадски пут бр. 9 и то:
-- кат. парц бр. 23660/1 К.О. Бачка
Паланка – град, потес Јарош,
остало вештачки створено неплодно у површини од 16 а 76
м2 у делу 1/1, уписаној у Лист
непокретности бр. 9066 К.О.
Бачка Паланка – град.

Ово решење је коначно.
Члан 8.
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-464-6/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Члан 5.
За непокретности наведене у
члану 1. и члану 2. овог решења прибављена је процена тржишне вредности
од Пореске управе – Филијале Бачка
Паланка, бр. 205-464-08-11/2016 од 25.
августа 2016. године и бр. 205-464-08-111/2016 од 23. јануара 2017. године.
Члан 6.
Обавезује се Општина Бачка Паланка да на име разлике у тржишној
вредности између кат. парц. бр. 23068/2
К.О. Бачка Паланка – град и кат. парц.
бр. 23660/1 К.О. Бачка Паланка – град,
утврђене проценом тржишне вредности
од Пореске управе – Филијале Бачка
Паланка, бр. 205-464-08-11/2016 од 25.
августа 2016. године и бр. 205-464-0811-1/2016 од 23. јануара 2017. године, исплати износ у висини од 2.066,10 евра у
динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан уплате, у корист Д.О.О. „Нектар“ из Бачке
Паланке, ул. Новосадски пут бр. 9, на те-
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На основу члана 37. став 1. тачка
29. и члана 108. став 1. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број 24/2013
– пречишћен текст), а у вези са чланом
22. и чланом 80. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“,
број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), решавајући по захтеву Основне школе „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке, од
29. новембра 2016. године, Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности Основној
школи „Десанка Максимовић“ из
Бачке Паланке за давање у закуп
пословних просторија (спортске
сале и главног хола)

38 страна - Број 2/2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

1. Даје се сагласност Основној
школи „Десанка Максимовић“
из Бачке Паланке, Скојевска
број 1/а, да може, у складу законом, дати у закуп спортску
салу, за спортске активности.
2. Даје се сагласност Основној
школи „Десанка Максимовић“
из Бачке Паланке, Скојевска
број 1/а, да може, у складу
за законом, дати у закуп хол
у оквиру главног објекта, за
одвијање културних манифестација и часова плеса.
3. У случају промене намене
за време трајања закупа, потребна је нова сагласност.
4. Рок трајања закупа: до 31. децембра 2017. године.
5. Висина закупнине за пословни
простор из тачке 1. и 2. овог
решења одређује се полазећи
од процењене тржишне висине
закупнине, утврђене на основу
општег акта Општине Бачка
Паланка, којим је утврђена закупнина за пословни простор.
6. Средства која буду обезбеђена
давањем у закуп простора из
тачке 1. и 2. овог решења биће
искоришћена за побољшање
услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава,
за остваривање програма који
нису делатност установе, за
исхрану и помоћ деци и ученицима.
7. Налаже се Основној школи
„Десанка Максимовић“ из
Бачке Паланке да у року од
осам дана од дана окончања
поступка давања у закуп,
Општинској управи Општине

06. фебруар 2017. године

Бачка Паланка достави податке о спроведеном поступку.
Образложење
Основна школа „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке, улица Скојевска број 1/а, обратила се Општинској управи Општине Бачка Паланка захтевом
за давање сагласности за давање у закуп
спортске сале која се налази ка катастарским парцелама 10548/2 и 2652/37 К.О.
Бачка Паланка-град и за давање у закуп
главног хола у оквиру школске зграде,
који се налази на катастарској парцели
број 10548/2 К.О. Бачка Паланка, за
одвијање културних манифестација и
часова плеса.
Основна школа „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке је носилац
одређених својинских овлашћења на
наведеном објекту, док Општина Бачка
Паланка успоставља посебна својинска
овлашћења.
Сагласност за закуп траје до 31.
децембра 2017. године.
Одлуком Школског одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ од
14. септембра 2016. године, одлучено је
о покретању поступка давања у закуп
пословног простора - спортске сале и
главног хола.
Средства која буду обезбеђена
давањем у закуп биће искоришћена за
побољшање услова образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма који нису делатност установе, за
исхрану и помоћ деци и ученицима.
Основна школа „Десанка Максимовић“ из Бачке Паланке обавезује се да
у року од осам дана од дана окончања
поступка давања у закуп Општинској
управи Општине Бачка Паланка, достави податке о спроведеном поступку.

06. фебруар 2017. године
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Чланом 22. Закона о јавној својини
прописано је да надлежни орган јединице локалне самоуправе даје начелну
сагласност да се ствар да у закуп, опредељује се намена ствари за време трајања
закупа, али не и будући закупац и услови
закупа. За промену намене ствари неопходна је нова сагласност.

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о давању на
коришћење непокретности у јавној
својини општине Бачка Паланка,
ПУ „Младост“ Бачка Паланка

Чланом 80. истог Закона прописано је да се даном ступања на снагу
Закона успостављају посебна својинска
овлашћења јединице локалне самоуправе, у складу са одредбама овог закона.

У Решењу о давању на коришћење
непокретности у јавној својини општине
Бачка Паланка, ПУ „Младост“ Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка „ број 39/2016)

За спровођење овог решења није
потребно обезбедити средства у буџету
Општине Бачка Паланка.
На основу изложеног, решено је
као у изреци овог решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -361-2/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

24
На основу члана 23. став 2. и
члана 27. став 10., а у вези са чланом 18.
став 6. Закона о јавној својини ( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013
и 105/2014), члана 4. став 2. Одлуке о
прибављању и раполагању стварима у
јавној својини Општине Бачка Паланка
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 10/2014 и 21/2014) и члана 37.
тачка 28. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка
Паланка“, бр. 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 11. седници, одржаној 31. јануара
2017. године, доноси

I

-- У члану I иза речи „КО Бачка Паланка-град“, бришу се
речи „катастарска парцела
број 21078“ а иза речи „кухиња и трпезарија“, додају се
речи „на катастарској парцели
број 21078 КО Бачка Паланкаград,“.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и исто објавити у „Службеном
листу општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-464-7/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

25
На основу члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 65/2008- др. закон, 41/2009 и
112/2015) и члана 37. тачка 43. Статута
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Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за
комасацију к.о Нештин и
именовању њених чланова
Члан 1.
Образује се Комисија за комасацију к.о. Нештин која спроводи поступак комасације у катастарској општини
Нештин (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Комисија се састоји од председника и 7 (седам) чланова и исто толико
заменика.
Члан 3.
У Комисију се именују:
1. ВОЈИСЛАВ МИЛАКОВИЋ,
дипломирани правник са положеним правосудним испитом
из Бачке Паланке, за председника Комисије,
-- МИЛЕ КОЛАР, дипломирани правник са положеним правосудним испитом
из Бачке Паланке, за заменика председника Комисије;
2. ЈАН ТРПКА, дипломирани
инжењер геодезије из Селенче,
за члана Комисије,
-- МИЛЕНА ЂОРДАН, мастер геодезије из Бачке Па-
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ланке, за заменика члана
Комисије;
3. АНЂА БОГУНОВИЋ, дипломирани инжењер пољопривреде из Бачке Паланке, за
члана Комисије,
-- ЛАЗАР
ПЛАВШИЋ,
дипломирани
инжењер
пољопривреде из Бачке Паланке, за заменика члана
Комисије;
4. ЉУДМИЛА ЈАМУШАКОВ,
дипломирани инжењер архитектуре из Бачке Паланке, за
члана Комисије,
-- БИЉАНА
ГАЈТОВИЋ,
мастер инжењер архитектуре из Бачке Паланке, за
заменика члана Комисије;
5. ГОРАН БОЛИЋ, дипломирани
инжењер шумарства из Бачке
Паланке, за члана Комисије,
-- СТЕВАН ДАКИЋ, дипломирани инжењер шумарства из Бачке Паланке, за
заменика члана Комисије;
6. СЛОБОДАН МИЛАНОВ, из
Нештина, испред учесника комасације, за члана Комисије,
-- ЂОКА
КОЛАРЕВ,
из
Нештина, испред учесника
комасације за заменика
члана Комисије;
7. СИНИША ВУЈАСИНОВИЋ,
из Нештина, испред учесника
комасације, за члана Комисије,
-- РАДОВАН ПОПОВИЋ, из
Нештина, испред учесника
комасације за заменика
члана Комисије;
8. ДУШАН КОВАЧЕВИЋ, из
Нештина, испред учесника комасације, за члана Комисије,
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-- ПЕТАР ЦВИЈАНОВИЋ, из
Нештина, испред учесника
комасације, за заменика
члана Комисије.
Председник и чланови Комисије
се именују до завршетка поступка комасације у к.о. Нештин.
Члан 4.
Задатак Комисије из члана 1.
овог решења је да у складу са Законом о
пољопривредном земљишту и начелима
Комасације:
-- спроведе поступак комасације у катастарској општини
Нештин,
-- обједињује рад свих органа
и оганизација које врше одређене послове у поступку комасације и премера земљишта,
-- образује поткомисије (за процену земљишта, за процену
објеката и дугогодишњих засада и усева, утврђивање фактичког стања и других поткомисија),
-- обавља и друге потребне послове у складу са Законом о
пољопривредном земљишту и
Начелима комасације.

Члан 6.
Финансијско пословање Комисије
водиће Одељење за буџет и финансије
Општинске управе Општине Бачка Паланка.
Налогодавац за употребу и исплату средстава за спровођење поступка
комасације је председник Комисије, а у
његовом одсуству заменик председника
Комисије.
Члан 7.
Накнада за рад председника и
чланова Комисије и других лица ангажованих на пословима комасације, ближе
се уређује посебним Правилником о
накнадама који доноси Комисија, на који
сагласнист даје Општино веће Општине
Бачка Паланка.
Члан 8.
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-9/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Комисија подноси извештај о раду
Скупштини општине Бачка Паланка.

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

Члан 5.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће секретар Комисије.
За секретара Комисије именује се
Рајка Појужина, дипломирани правник
из Бачке Паланке, заменик начелника
Општинске управе Општине Бачка Паланка.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике
Србије” , број 72/09 и 52/201, 55/2013,
35/2015-аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016 – одлука УС) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка (“Служ-
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бени лист Општине Бачка Паланка”, број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора ОШ ”Свети
Сава“ у Бачкој Паланци
I
Разрешава се, ЗОРАН ФИЛИПОВИЋ, дужности члана Школског одбора ОШ „Свети Сава“ у Бачкој Паланци,
изабран из реда представника локалне
самоуправе.
II
Именује се, ВИКТОР КОЧЕТОВ,
за члана Школског одбора ОШ „Свети
Сава “ у Бачкој Паланци, из реда представника локалне самоуправе.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -119-5 /2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике
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Србије" , број 72/09 и 52/201, 55/2013,
35/2015-аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016 – одлука УС) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
24/2013 – пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 11. седници, одржаној дана 31. јануара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора ОШ ”Жарко
Зрењанин“ у Обровцу
I
Разрешава се, НАТАЛИЈА РАДИВОЈКОВ БЕРЕЂИ, дужности члана
Школског одбора ОШ „Жарко Зрењанин“ у Обровцу, изабрана из реда родитеља, због подношења оставке.
II
Именује се, АДРИЈАНА НАЂ,
за члана Школског одбора ОШ „Жарко
Зрењанин“ у Обровцу, из реда родитеља.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II -119-6/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локaлној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014 - др. закон), и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013- пречишћен текст) и члана 5.
Одлуке о оснивању Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
10/2006), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 11. седници, одржаној
дана 31. јануара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Савета за запошљавање Општине
Бачка Паланка
I
Разрешава се, ЉИЉАНА ТРИВУНОВИЋ, дужности члана Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка.
II
Именује се, СТЕВАН ЗЕЦ, за
члана Савета за запошљавање Општине
Бачка Паланка, до истека мандата члана
Савета који се разрешава.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II- 119- 7/2017
31. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА 		
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

На основу члана 37. и 43. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013 –пречишћен текст) и члана 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 11. седници, одржаној
дана 31. јануара 2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и избору председника
Комисије за друштвене делатности
Скупштине општине
Бачка Паланка
I
Разрешава се, ЈУЛИЈА РИСТИЋ
СРЕМАЦ,
дужности
председника
Комисије за друштвене делатности
Скупштине општине Бачка Паланка.
II
Бира се, ОЉА НАЂ, за председника Комисије за друштвене делатности
Скупштине општине Бачка Паланка, до
истека мандата члана Комисије који се
разрешава.
III
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-8/2017
31. јануар 2017. године		
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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30
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС,
55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС), члана 65. тачка 8. Статута Општине
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2013 - пречишћен
текст), члана 33. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 19/2008), а на предлог Савета за безбедност саобраћаја Општине Бачка Паланка, Општинско веће Општине Бачка Паланка је на својој
37. седници, одржаној дана 24. јануара 2017. године, донело

ПРОГРАМ
утрошка средстава на мерама за повећање нивоа безбедности саобраћаја за
2017. годину на територији Општине Бачка Паланка у складу са ЗОБС-ом
Члан 1.
Програмом утрошка средстава на мерама за повећање нивоа безбедности саобраћаја за 2017. годину на територији Општине Бачка Паланка у складу са ЗОБС-ом (у
даљем тексту: Програм) утврђује се коришћење наменских средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Бачка Паланка
за 2017. годину.
Члан 2.
За реализацију овог Програма Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка планирана су средства у укупном износу од 9.000.000,00 динара, од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Износ средстава из става 1. oвог члана у износу од 9.000.000,00 динара планиран
за 2017.годину, обезбедиће се сразмерно оствареним приходима у буџету Општине Бачка
Паланка.
Члан 3.
За реализацију и утрошак средстава по овом Програму задужен је Савет за безбедност саобраћаја Општине Бачка Паланка (у даљем тексту: Савет).
Члан 4.
У складу са динамиком прилива средстава, Савет ће планирана средства утрошити на следећи начин:
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Табела: Расходи
р.б.

Назив

1

Унапређење саобраћајне инфраструктуре (члан 18. став 1.)
50% планираних средстава:

1.1.

Радови и услуге на изградњи, санацији, реконструкцији
саобраћајне инфраструктуре (путеви, пешачке комуникације,
бициклистичке комуникације, јавна расвета, саобраћајна
сигнализација и опрема и сл.) на крититичним зонама и
небезбедним местима. Средства пренета ЈП „Стандард“ Бачка
Паланка.

1.2.

1.3.

2
2.1.

2.2.

Идентификација и отклањање опасних места на путевима,
мапирање ризика на путевима и улицама, анализе саобраћајних
незгода са погинулим лицима (истраживања, усвајање варијантних решења и сл.) у складу са Стратегијом за безбедност саобраћаја. Средства пренета ЈП „Стандард“ Бачка Паланка.
Финансирање
саобраћајне
сигнализације
(светлосне,
упозоравајуће, за регулацију, за управљање, светећих знакова
и сл.), опреме за управљање и/или мониторинг саобраћаја на
утврђеним локацијама на територији путне мреже општине
Бачка Паланка. Средства пренета ЈП „Стандард“ Бачка Паланка.
Унапређење безбедности саобраћаја - 50% планираних средстава
Финансирање рада Савета, радних тела и радних група
анагжованих на пословима безбедности саобраћаја, као
и финансирање усавршавања и оспособљавања истих.
Финансирање стручног усавршавања васпитача, учитеља,
наставника и других лица у циљу унапређења рада са децом
(семинари, радионице и сл.), а у склопу безбедности саобраћаја.
Финансирање се врши у складу са Програмом.

Укупно

4.500.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
4.500.000,00

500.000,00

Унапређење сабраћајног васпитања и образовања, акције,
такмичења из области саобраћаја, финансирање едукације деце,
израда и набавка штампаног материјала, друге специјализоване
услуге по уговору.
Израда и набавка публикација и наставних учила у предшколским
и школским установама и саобраћајних секција.
Превентивно-промотивне активности, реализација кампања
безбедности саобраћаја, израда публикација и подршка у
реализацији програма школа и удружења.

2.100.000,00
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Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,
истраживање ставова учесника у саобраћају, о ризицима у
саобраћају на територији Општине Бачка Паланка, израда
акционог плана и извршног плана безбедности саобраћаја и
истраживање других проблема у безбедности саобраћаја на
територији општине.

1.000.000,00

Материјално-техничко опремање органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја и техничко опремање Савета за
безбедност саобраћаја Општине Бачка Паланка.

500.000,00

Средства намењена за одржавање, редовне сервисе, мање
интервенције, фиксне трошкове, баждарења, калибрацију и сл.
Опреме за безбедност саобраћаја.

200.000,00

Средства намењена за удруживање на акцијама из домена
безбедности саобраћаја, са другим нивоима власти,
организацијама и удружењима.

200.000,00

УКУПНО 1 + 2

9.000.000,00
Члан 5.

Послови из поправке саобраћајне инфраструктуре ће се реализовати у сарадњи са
Јавним предузећем „Стандард“ Бачка Паланка, а по закључку Савета.
Члан 6.
Савет подноси Општинском већу Општине Бачка Паланка извештај о реализацији
Програма и извршеним активностима и утрошку средстава.
Члан 7.
Овај Програм објавити у „Службеном листу Oпштине Бачка Паланка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-11/2017
24. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р.

06. фебруар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
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На основу члана 75. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
107/2005, 72/2009-др. закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др.
закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и чланова 65. тачка 14. и 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћен текст), Општинско
веће Општине Бачка Паланка, на својој
38. седници, одржаној дана 30. јануара
2017. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења о
давању сагласности на Одлуку о
распореду, почетку и завршетку
радног времена у Дому здравља
„Др Младен Стојановић“
Бачка Паланка
Члан 1.
У Решењу о давању сагласности
на Одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена у здравственој установи Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка („Службени лист
Општине бачка Паланка“, број 33/2016),
у члану 3. став 1. мења се тако да гласи:
„Здравствена установа Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка радним данима ради у времену
од 06,00 до 21,00 часова и суботом и недељом од 07,00 до 19,00 часова.“
Члан 5.
Ово решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.

Број 2/2017 - страна 47

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-510-1/2016-1
30. јануар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Општинског већа,
Бранислав Шушница, с.р

32
На основу члана 58. став 1.
тачка 14. и члана 108. став 2. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени
лист Општине Бачка Паланка“, број
24/2013-пречишћени текст), председник
Општине Бачка Паланка, дана 2. фебруара 2017. године, донео је следеће
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за правдање
средстава по јавном конкурсу за суфинансирање производње медијских
садржаја из области јавног информисања у 2016. години
I
Образује се Комисија за правдање
средстава по јавном конкурсу за суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања у
2016. години ( у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију се именује:
-- Марија Кутањац, за председника
-- Надежда Ганић, за члана
-- Рената Ђурић, за члана

48 страна - Број 2/2017

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

III
Задатак Комисије је да направи извештај о правдању средстава, која су медији добили од Општине Бачка Паланка
по јавном конкурсу за суфинансирање
производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2016. години.
IV
Мандат Комисије је до завршетка
извештаја о правдању средстава. Комисија за свој рад одговара председнику
Општине Бачка Паланка и подноси му
Извештај о раду.
V
Административно-техничке послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење за привреду Општинске
управе Бачка Паланка
VI
Комисија има право на накнаду
на основу члана 4. Одлуке о накнадама и
наградама за рад одобрника Скупштине
општине,
заменика
председника
Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа
Општине („Службени лист Општине
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015 и
16/2016).
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка.“
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-4/2017-6
2. фебруар 2017. године
БАЧКА ПАЛАНКA

06. фебруар 2017. године

Председник
Општине Бачка Паланка,
Бранислав Шушница,с.р.

06. фебруар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
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