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На основу члана 37. Статута
Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“ број
24/2013 – пречишћен текст), члана 41.
Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009
и 88/2010) и закључка Савета за запошљавање Општине Бачка Паланка,
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 28. седници, одржаној 26. фебруара 2015. године, донела је

АКЦИОНИ ПЛАН
запошљавања Општине Бачка
Паланка за 2015.годину
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Акционим планом запошљавања
Општине Бачка Паланка за 2015.год /у
даљем тексту Акциони план/ утврђују
се приоритети и мере за унапређење запослености и смањење незапослених на
територији Општине Бачка Паланка.
Правни основ за доношење Акционог плана је одредба 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може
по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити Локални
акциони план запошљавања.

Бачка Паланка
26. фебруар 2015. године
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 самоуправа формира Локални савет за запопшљавањe, донесе Локални ациони план
запошљавања, којим је обезбеђено више
од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мере,
и усклађење 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,
-- циљеве и приоритете политике запошљавања,
-- програме и мере активне политике запошљавања са одговор-
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ностима за њихово провођење
и потребним средствима,

-- Савез самосталних синдиката
Општине Бачка Паланка

-- финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања,

-- Опште удружење предузетника Бачка Паланка

-- 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
проиоритети активне политике запошљавања за 2015. годину :
-- Установљавање
мера
смањање незапослености,

за

-- Подстицање
запошљавања
теже запошљивих група незапослених лица млађих од 30
година и старијих од 50 година
и технолошки вишкови.
-- Незапослена лица, корисници
помоћи Центра за социјални
рад.
-- 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

-- Канцеларија за младе Општине Бачка Паланка
-- Центар за социјални рад
-- Удружење Рома ''Чараин''.
II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О
ОПШТИНИ
Општина Бачка Паланка захвата
пространу површину југозападне Бачке.
Површина општине износи 579 км2што
је за око 100км2више од просечне 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 12 насеља ( Бачка Паланка, Челарево, Обровац, Товаришево, Карађорђево,
Младеново, Нова Гајдобра, Гајдобра,
Силбаш, Деспотово, Пивнице и Параге).
Поред тога њој припадају и два мања насеља у Срему (Нештин и Визић).
Бачка Паланка је административно, привредно и културно седиште
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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 удаљен 41 км, од Београда 122 км, Сомбора 74 км, Суботице 107 км итд.
Према попису из 2011 и подацима Завода за статистику Републике Србије национална структура је следећа:
УКУПНО у општини Бачка Паланка има 55528 становника од тога:
Срба 43843; Словака 5047; Мађара 1356; Рома 1064; Хрвата 819; Југословена 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

Р. Србија
Бачка Паланка

Живорођени
Број На 1000 ст.
67257
9,3
460
8,3

Број
102400
819

Умрли
На 1000 ст.
14,2
14,9

Природни прираштај
Број
На 1000 ст.
-35143
-4,9
-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 (техничка школа ''9. Мај'', средња стручна школа ''Др Радивој Увалић''
и гимназија ''20. октобар''). У Бачкој Паланци егзистира Културни центар, књижевни
клуб ''Дис'', ЦТКУ ''Коста Абрашевић'', црквени хор ''Свети Јован Крститељ'', Народна
библиотека ''Вељко Петровић'', друштво за очување баштине ''Панонија''. Носиоци информисања су радио и телевизија ''БАП'', ''Недељне новине'', ''Паланачки недељник'', као
и приватна радио станица ''Импулс'' и радио Црквене општине ''Тавор'', као и гласило
Општег удружења предузетника ''Паланачки предузетник''.

55528 22213

Свега

16770

5443

3736

1707

НЕАКТИВНО СТАНОВНИШТВО
Лица са
До 15
Пензио- приходом Ученици
година
Домаћ. Ост.
нери
од
студенти
старости
имовине
33315 7956
13393
413
3871
4845 2837
Свега

АКТИВНО СТАНОВНИШТВО
Незапослени
Обављају
Некада Траже
занимање
радили посао

Свега

Укупно

ПО ЕКОНОМСКОЈ АКТИВНОСТИ

Статистички подаци су узети из последњег пописа становништва.
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III ЛОКАЛНO ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА
Опис локалне економске ситуације изложиће се кроз анализу кључних области
привреде наше Општине, а које су образложене у СТРАТЕГИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ОД 2014. ДО 2020. ГОДИНЕ.
ПРИВРЕДА
У Општини Бачка Паланка је укупно регистровано око 2.100 привредних субјеката, од чега је предузетничких фирми око 1.440, а предузећа око 640. У односу на предходну годину постоји негативан тренд регистрованих привредних субјеката.

1
2
3
1
2
3

Број привредних друштава
Активних
Новооснованих
Брисаних-угашених
Број предузетника
Активних
Новооснованих
Брисаних-угашених

2011
667
40
98
2011
1450
233
203

2012
651
28
38
2012
1424
149
176

2013
650

2014
645

2013
1450

2013
1441

Бачка Паланка поред евидентних тешкоћа, данас је позната по производњи подних
облога (''Таркет'', ''Синтелон'', ''Ениа''), производња сокова (''Нектар''), вештачког ђубрива
(''Фертил''), пиварска индустрија (''Carlsberg"), производња џамбо врећа (''Див траде''),
чајева (''Фруктус''), пољопривредне машине и алатке ("Мајевица"), проиводња проивода
од лима ("Себастијан"), производња чарапа ("Real Knniting"’), производња електроинсталационог материјала и опреме (''Aling Conel", "Nopal lux"), АТП ''Дунавпревоз'', рециклажа пет амбалаже ( ''Green tech") и многа друга мала и средња предузећа.
Као активна подршка предузетништву основан је Фонд за развој предузетништва
и који из године у годину бележи добре резултате. У току 2014. године одобрена су 24
кредита у износима до 300.000,00 динара по каматној стопи 5% са роком отплате годину дана. Укупан износ средстава опредељен у ове сврхе је био 6 милиона и 230 хиљада
динара. За 2015. из буџета општине предвиђено је додатних 4,6 милиона динара што би
опет увећало средства за нове кредите и подршку предузетницима.
ПОЉОПРИВРЕДА
У општини Бачка Паланка постоји Фонд за развој пољопривреде.
Овај Фонд је у току 2014. године кроз две кредитне линије и 148 одобрених
кредита пласирао укупно 29.600.000.00 динара, затим кроз субвенције за осигурање
пољопривредне производње 3 милиона динара као и за субвенције камата 1.129.500,00
регистрованим пољопривредним газдинствима. Планирана буџетска средства за 2015.
годину су 10 милиона динара.
Тренутно је регистровано 5.456 пољопривредних газдинстава.
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ТУРИЗАМ
Стратегија промоције туристичке
организације допринела је бољој слици
Бачке Паланке као атрактивне туристичке дестинације са великим туристичким
потенцијалима и могућности прихвата
домаћих и страних гостију. Реализација
програмских активности у 2014. 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 материјала којим
се промовишу туристичке
вредности јединице локалне
самоуправе
-- Информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине као и друге активности значајне за туризам
-- Организовање и учешће у организацији туристичких, научних, спортских, културних
и других скупова и манифестација
-- Рад туристичко информативног центра
-- Изградња туристичке инфраструктуре и уређење простора.
ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА
На основу података одељења за
привреду Општине Бачка Паланка предвиђене су следеће радне зоне:
ПОДАЦИ О РАДНИМ ЗОНАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА
ПАЛАНКА
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1. Просторним планом Општине Бачка Паланка („Службени лист
Општине Бачка Паланка“, број
20/2012), ван грађевинског реона насељених места општине Бачка Паланка
идентификовано је 17 постојећих и 16
планираних радних зона. За планиране
радне зоне је непходно израдити планове детаљне регулације (донета је одлука о изради ПДР-а за једну планирану
зону ван грађевинског реона). Постојеће
и планиране радне зоне, одређене просторним планом општине, имају следеће
површине:
1.1. ПОСТОЈЕЋЕ радне зоне ван
насељених места општине Бачка Паланка су:
1.1.1. К.О.Младеново, локалитет 1
– површина 15,83 ha,
1.1.2. К.О.Младеново, локалитет 2
– површина 2,96 ha,
1.1.3. К.О.Младеново, локалитет 3
– површина 0,09 ha,
1.1.4. К.О.Товаришево, локалитет
4 – површина 7,80 ha,
1.1.5. К.О.Товаришево, локалитет
5 – површина 35,30 ha,
1.1.6. К.О.Параге, локалитет 6 –
површина 2,97 ha,
1.1.7. К.О.Деспотово, локалитет 7 –
површина 3,50 ha,
1.1.8. К.О.Деспотово, локалитет 8
– површина 19,01 ha,
1.1.9. К.О.Силбаш, локалитет 9 –
површина 14,02 ha,
1.1.10. К.О.Гајдобра, локалитет 10
– површина непозната (недефинисанапланом),2
1.1.11. К.О.Гајдобра, локалитет 11 –
површина 2,67 ha,
1.1.12. К.О.Гајдобра, локалитет 12
– површина 5,76 ha,
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1.1.13. К.О.Бачка Паланка, локалитет 13 – површина 11,69 ha,
1.1.14. К.О.Бачка Паланка, локалитет 14 – површина 23,62 ha,
1.1.15. К.О.Бачка Паланка, локалитет 15 – површина 15,20 ha,
1.1.16. К.О.Бачка Паланка, локалитет 16 – површина 12,12 ha,
1.1.17. К.О.Нова Гајдобра, локалитет 17 – површина 9,04 ha.
1.2. ПЛАНИРАНЕ радне зоне ван
насељених места општине Бачка
Паланка су:
1.2.1. К.О.Бачка Паланка, локалитет 1 – површина 65,14 ha,
1.2.2. К.О.Бачка Паланка, локалитет 2 – површина 90,20 ha,
1.2.3. К.О.Бачка Паланка, локалитет 3 – површина 6,14 ha,
1.2.4. К.О.Челарево, локалитет 4 –
површина 7,70 ha,
1.2.5. К.О.Младеново, локалитет 5
– површина 22,22 ha,
1.2.6. К.О.Младеново, локалитет 6
– површина 3,24 ha,
1.2.7. К.О.Младеново, локалитет 7
– површина 21,66 ha,
1.2.8. К.О.Товаришево, локалитет
8 – површина 21,11 ha,
1.2.9. К.О.Товаришево, локалитет
9 – површина 24,63 ha,
1.2.10. К.О.Нова Гајдобра, локалитет 10 – површина 55,81 ha,
Напомена: за део радне зоне је
израђен План детаљне регулације дела
радне зоне у Новој Гајдобри („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број
5/2011), формиране парцеле за нове јавне површине и израђен пројекат инфраструктурног опремања и исходована је
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грађевинска дозвола.Реализација пројекта опремања дела ове зоне је планирана
у 2014.години,
1.2.11. К.О.Силбаш, локалитет 11 –
површина 10,91 ha,
1.2.12. К.О.Силбаш, локалитет 12 –
површина 33,15 ha,
1.2.13. К.О.Пивнице, локалитет 13 –
површина 21,55 ha,
1.2.14. К.О.Пивнице, локалитет 14 –
површина 7,59 ha,
1.2.15. К.О.Деспотово, локалитет 15 –
површина 30,50 ha,
1.2.16. К.О.Челарево, локалитет 16 –
површина 80,16 ha.
1.3. Подаци о радним зонама
насељених места која се спроводе из
Просторног плана Општине :
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)
1.3.3. 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 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),
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2.2. Планом генералне регулације насеља Младеново („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 6/2011, 8/2013) предвиђена укупна површина за радне зоне/садржаје
износи 23,84 ha (*напомена: не постоји назнака постојеће/планирано),
2.3. Планом генералне регулације насеља Товаришево („Службени лист Општине
Бачка Паланка“, број 42/2012) предвиђена укупна површина за радне зоне износи 40,92
ha (од тога постојеће радне површине износе 29,44 ha),
2.4. Планом генералне регулације насеља Обровац („Службени лист Општине 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).
3. Насељено место Карађорђево не поседује катастарску општину и евиденцију; у
поступку формирање кат.општине и израда одговарајућег урбанистичког плана.
4. Насељена места Деспотово и Силбаш се уређују из старих урбанистичких 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 јако малој мери.
ЗАПОСЛЕНОСТ

Јужнобачки округ
Бачка Паланка

УКУПНО

ЖЕНЕ

183586
12345

46,7%
42,2%

ЗАПОСЛЕНОСТ
ЗАПОСЛЕНИЦИ
У ПРАВНИМ
ЛИЦИМА
138435
9281

ЗАПОСЛЕНИ КОД
ПРЕДУЗЕТНИКА
И ПРЕДУЗ
45151
3064
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ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ЗА ДЕЦЕМБАР 2013

Р. Србија
Јужнобачки округ
Бачка Паланка

Просечне зараде
XII 2013
I-XII 2013
70071,00
60708,00
80507,00
65099,00
73984,00
66588,00

Просечне зараде без пор. и допр.
XII 2013
I-XII 2013
50820,00
43932,00
58365,00
47153,00
53753,00
48591,00

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ЗА ДЕЦЕМБАР 2014

Р. Србија
Јужнобачки округ
Бачка Паланка

Просечне зараде
XII 2014
I-XII 2014
68739,00
61426,00
75550,00
65167,00
70316,00
66057,00

Просечне зараде без пор. и допр.
XII 2014
I-XII 2014
49970,00
44530,00
54769,00
47315,00
51057,00
48265,00

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 4 године налази се:
-- 2010. година(октобар )-7812 лица ( од тога 4143 жена)
-- 2011. година (децембар) -7925 лица ( од тога 4278 жена)
-- 2012. година (децембар) -7382 лица (од тога 3880 жена)
-- 2013. година (децембар)-7168 лица (од тога 3695 жена)
-- 2014. Година (децембар)-6220 лица (од тога 3201 жена)
Преглед незапослених лица по степену стручне спреме и полу:
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
I
II
III
IV
V
VI
VII-1
VII-2

УКУПНО
1801
366
1671
1683
30
270
397
2

ЖЕНЕ
895
174
736
956
13
182
245
0
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Преглед незапослених лица по полу и старости:
СТАРОСТ
15-29
30-39
40-49
50-59
60-65

УКУПНО
1576
1588
1494
1364
198

ЖЕНЕ
762
892
830
695
22

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
1008
580
383
335
895
531
908
755
244
581

ЖЕНЕ
441
296
191
163
412
255
461
454
147
381

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 198.
Укупно корисника новчане накнаде на евиденцији Службе Бачка Паланка има 1305.
Послодавци са територије Општине су исказали потребу за радницима који поседују потребне додатне вештине:
-- практична знања у производним занимањима, што указује на неадекватност
образовног система изражен кроз недостатак практичних знања која се стичу
током формалног образовања,
-- основни ниво познавања рада на рачунарима што се посебно уочава код незапослених лица старијих од 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, као и поседовања знања и
вештина у пружању занатских услуга.
Дефицитарна занимања су у области грађевинарства, услужних делатности (конобари, кувари, месари), затим професори немачког и енгласког језика, дефектолози,
олигофренолози, фармацеути и менаџери разних профила, информатичари.
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Суфицитарна занимања су правници, економисти, васпитачи, професори, учитељи, матуранти гимназије, економски техничари, пољопривредни техничари, дипл.
инг. пољопривреде, текстилни и кожарски радници и трговци.
Служба у оквиру свог програма рада је предложила обуке за стицање знања и
вештина у занимању: заваривачи месари, руковаоци грађевинских машина, виљушкаристи, информатичке обуке и обуке за рад на ЦНЦ машинама као и обуке за вођење
пословних књига.
V ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Циљеви политике запошљавања на територије Општине Бачка Паланка за 2015.
годину су:
-- Смањење ефеката економске кризе на постојећа радна места и подстицање
формалне запослености,
-- Успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености,
-- Подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла,
-- Укључивање незапослених лица у програме додатног образовања и обуке,
-- Подстицање запошљавања младих,
-- Подршка смањењу неформалног рада,
-- Подстицај послодавцима да запошљавају незапослена лица,
-- Унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера,
-- Сарадња са образовним институцијама у циљу усклађивања са потребама тржишта рада,
-- Подстицање теже запошљивих лица у запошљавању,
-- Борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошљавања /старији од 50 година, самохраних мајки, Рома и осталих маргинализованих група/,
-- Отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавање.
VI МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БАЧКА
ПАЛАНКА ЗА 2015. ГОДИНУ
Мере активне политике запшљавања реализује Општина Бачка Паланка и локални Савет за запошљавање у сарадњи са НСЗ Служба Бачка Паланка.
У складу са Акционим планом за 2015. годину предвиђене су следеће мере:
Субвенције за запошљавање и то :
-- стручна пракса код приватног послодавца
Предлог мера расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања Општине за 2015. годину су:
-- Стручна пракса код приватног послодавца – 4.873.500,00 динара
За предвиђене активне мере из буџета општине је издвојено 3.173.500,00 динара .
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ЦИЉ – Повећано запошљавање млађих од 30 година.
Програми,
Очекивани
мере и
резултати
активности
Стручна
пракса

Интерес
локалне
самоуправе

индикатори

Носиоци
активности
и рок

Број
укључених
лица

НСЗ и
ЛСЗ

Потребна
Планирани извори финансирања
финансијска
средства
Буџет локалне Буџет Републички
у РСД
заједнице
АПВ
буџет
4.873.500,00

3.173.500,00

1.700.000,00

Преглед трошкова по мерама запошљавања
Мера стручна пракса
СТРУЧНА
СПРЕМА
ВИСОКА
ВИША
СРЕДЊА
УКУПНО

БР. ЛИЦА

МЕСЕЦИ

МЕСЕЧНИ ИЗНОС

ОСИГУР.

22
4
5
31

12
9
6

14.000,00
12.000,00
10.000,00
4.428.000,00

356.400,00
48.600,00
40.500,00
445.500,00

УКУПНО:

УКУПНО

4.873.500,00
4.873.500,00

VII ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Организација сајма запошљавања и рад Савета 			

126.500,00

VIII НАДЛЕЖНОСТИ
Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за
2015. 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 2015. годину извештај достави Председнику Општине Бачка Паланка и Општинском
већу Општине Бачка Паланка.
Члан 2.
Овај Акциони план запошљавања Општине Бачка Паланка за 2015. годину објавиће се у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-10-3/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу чланa 97. став 8. Закона
о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09
- испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 - одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13
- одлука УС, 132/2014 и 145/2015) и члана
37. став 1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Oпштине
Бачка Паланка“ број 24/13 – пречишћен
текст), Скупштина oпштине Бачка Паланка на својој 28. седници, одржаној
дана 26. фебруара 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског
земљишта
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за
уређивање грађевинског земљишта, зоне
и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса,
посебна умањења за недостајућу инфраструктуру и услови и начин обрачуна
умањења за трошкове инфраструктурног опремања средствима инвеститора,
као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање
грађевинског земљишта.
Члан 2.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање грађевинског земљишта обухвата истражне радове, израду

26. фебруар 2015. године

геодетских, геолошких и других подлога,
израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, расељавање, уклањање
објеката, санирање терена и друге радове.
Опремање грађевинског земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и
уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се у складу са средњорочним и
годишњим програмима уређивања.
Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор.
Средства добијена од доприноса
за уређивање грађевинског земљишта
користе се за уређивање и прибављање
грађевинског земљишта у јавну својину,
и за изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.
II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 4.
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а
на основу обрачуна доприноса који врши
ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“.
Висина доприноса за уређивање
грађевинског земљишта за изградњу
објеката обрачунава се тако што се просечна цена квадратног метра станова
новоградње у општини Бачка Паланка
објављена од стране Републичког завода за статистику за територију општине Бачка Паланка помножи са укупном
нето површином објекта који је предмет градње, израженом у м² и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене
објекта и коефицијентом комуналне оп-

26. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ремљености утврђеним овом Одлуком, а
према следећој формули:
Д=Цпр(дин/м²) x П(м²) x Kуз x Kн x Kко
Д - допринос
Цпр – Просечна цена по м2
П – нето површина објекта
зоне

Куз – коефицијент урбанистичке
Кн – коефицијент намене

Кко – коефицијент комуналне опремљености
Просечна цена квадратног метра
станова новоградње у општини Бачка
Паланка узима се из званичног саопштења Републичког завода за статистику Републике Србије за полугодиште
које претходи полугодишту у коме се обрачунава допринос.
Ако за Општину Бачка Паланка
нису објављени подаци о просечној цени
квадратног метра станова новоградње,
допринос из става 1. биће утврђен на
основу просека износа просечних цена
квадратног метра станова новоградње
у свим јединицама локалне самоуправе истог степена развијености у складу
са законом којим се уређује регионални
развој, за које су ти подаци објављени.
Члан 5.
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је
земљиште на коме је изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом,
водоводна и канализациона мрежа.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове
електродистрибутивне мреже и објеката,
ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте топлификације и гасификације, које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.
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а ) ЗОНЕ
Члан 6.
За утврђивање доприноса за
уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне и то:
1. Екстра зона за пословни
простор – обухвата део улице
Краља Петра Првог (од улице Трг братства и јединства
до улице Шафарикова), улица
Академика Милана Курепе,
улица Ђуре Јакшића, обе стране ових улица, јужни део блока
„Партизан“ и улице Димитрија
Туцовића, део улице Шафарикове од броја 59 до броја 55, као
и део улице Трг братства и јединства од броја 13 до броја 21.
2. I грађевинска зона – обухвата део града оивичен улицама:
Цара Лазара (од Шумске до
Шафарикове), Шафарикову (од
Цара Лазара до Југословенске
армије), Југословенске армије
(од Шафарикове до Трга братства и јединства), Трг братства
и јединства (од Југословенске
армије до Цара Лазара), улицу Веселина Маслеше од улице Иве Лоле Рибара до реке
Дунав рачунајући обе стране
свих улица. Улицу Веселина
Маслеше (од улице Југословенске армије до улице Иве
Лоле Рибара) и улицу Краља
Петра Првог (од улице Шафарикове до улице Светозара
Милетића), обе стране улица,
само за пословни простор.
3. II грађевинска зона – обухвата део града између прве зоне и
граница које чине следеће улице: Дунавска обала (од 25. Маја
до Змај Јовине), Змај Јовина
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(од Дунавске обале до Бранка
Радичевића), Бранка Радичевића (од Змај Јовине до Бранка Бајића), Бранка Бајића (од
Бранка Радичевића до железничке пруге) , траса железничке пруге (од Бранка Бајића до
Трга ослобођења) и 25. маја (од
Трга ослобођења до Дунавске
обале), рачунајући обе стране ових улица и грађевинско
земљиште између свих ових
улица и прве зоне.
4. III грађевинска зона – обухвата сво грађевинско земљиште
у границама грађевинског реона које је одређено Планом
генералне регулације Бачка
Паланка, а које није обухваћено првом и другом грађевинском зоном.
5. IV грађевинска зона – обухвата насеље Челарево.
6. V грађевинска зона – обухвата
насеља: Обровац, Товаришево,
Карађорђево, Младеново, Гајдобра, Нова Гајдобра, Силбаш,
Параге, Деспотово, Пивнице,
Нештин и Визић.
7. VI грађевинска зона – обухвата атарска подручја.
б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА
Члан 7.
Намене објеката за које се плаћа
допринос су:
-- стамбена: породични и вишепородични стамбени објекти,
стамбени простор у стамбено
- пословним објектима, и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено - пословним
објектима;
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-- комерцијална:
трговински
објекти, пословни објекти и
канцеларије, пословно-стамбене апартмане, мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео
клубови, гараже као засебни
комерцијални објекти, хотели,
угоститељски објекти, бензинске пумпе, као и други објекти
комерцијалног и услужног карактера;
-- производна: производни и
складишни објекти, гаражни простор у овим објектима,
објекти индустрије и грађевинарства;
-- јавна: објекти намењени за јавно коришћење, објекти јавне
намене у јавној својини по основу посебних закона (линијски
инфраструктурни
објекти,
објекти за потребе државних
органа, органа територијалне
аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали објекти
јавне намене који могу бити у
свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови
за старе, објекти образовања,
отворени и затворени спортски и рекреативни објекти,
објекти културе, саобраћајни терминали, поште и други
објекти) и објекти - простори
традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона о црквама и
верским заједницама;
-- остала: магацински простор,
стоваришта, пијаце, комунални објекти, гаражни простор
у свим наведеним објектима,
објекти производног занатства, пољопривредни објекти,
економски објекти, гаражни
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простор у овим објектима, помоћни објекти, отворени паркинзи.
Објекти који нису наведени у ставу 1 овог члана, подвешће се најсличнијој наведеној намени.
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ
Члан 8.
За обрачунавање доприноса за
уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи коефицијенти:
Коефицијент за зону (Куз):
Урбанистичка зона
Екстра зона
Прва зона
Друга зона
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

Коефицијент
0,1
0,09
0,06
0,04
0,02
0,01
0,01

Коефицијент за намену (Кн):
Намена објекта
Комерцијална
Вишепородично
становање
Породично становање
Производна
Јавна
Остала

Коефицијент
1,1
0,4
0,3
0
0,7
0,1

Коефицијенти комуналне опремљености (Кко): У случају опремљености грађевинског земљишта приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент комуналне опремљености је 1.
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Члан 9.
Уколико је земљиште непотпуно
опремљено комуналном инфраструктуром, допринос обрачунат у складу са
чланом 4. ове Одлуке умањује се за одређени проценат, у складу са следећом
табелом:
Недостајућа комунална
инфраструктура
приступни пут
канализациона мрежа
водоводна мрежа
тротоар
јавна расвета

Проценат
умањења
8%
5%
5%
1%
1%

Члан 10.
Обрачун доприноса за уређивање
грађевинског земљишта врши се на захтев инвеститора из члана 3. ове Одлуке,
а на основу достављене документације,
односно правоснажних локацијских услова, извода из пројекта за грађевинску
дозволу, сепарата пројекта за грађевинску дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и друге документације прописане важећим Законом о планирању и
изградњи и подзаконским актима.
Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за:
-- објекте јавне намене у јавној
својини,
-- објекте комуналне и друге инфраструктуре,
-- производне
објекте,

и

складишне

-- подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за
гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.),осим за делове
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подземне етаже које се користе
за комерцијалне делатности,
-- за парцеле и објекте који су
изграђени, дограђени или реконструисани на парцелама
где је већ плаћена накнада
за уређивање грађевинског
земљишта за читаву површину парцеле ( до 13.08.2003. године), што се доказује потврдом о опремању грађевинског
земљишта,издатом од стране
надлежног јавног предузећа
(ЈП „Дирекција за изградњу
ОБП“)
-- објекте традиционалних цркава и верских заједница,
-- отворена дечија игралишта,
отворене спортске терене, атлетске стазе.
Члан 12.
За изградњу објеката чија вредност прелази 1.000.000,00 евра (износ у
динарској против-вредности), а који су
од значаја за привредни развој Општине
Бачка Паланка, у којима ће се за потребе обављања делатности код инвеститора засновати радни однос на неодређено
време са више од 30 лица, у року од четири године од дана закључења уговора,
утврђена накнада се умањује за 50%.
Општинско веће Општине Бачка
Паланка својим закључком даје сагласност на ово умањење и потврђује значај
овакве инвестиције за привредни развој
Општине Бачка Паланка.
Инвеститор коме је одобрено
умањење накнаде у складу са ставом 1.
овог члана, мора доставити Дирекцији
доказ о заснивању радног односа на неодређено време (уговор о раду) са више
од 30 лица ради обављања делатности,
у року од четири године од дана закључења уговора.
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Уколико инвеститор у року из
става 3. овог члана не достави доказ о
заснивању радног односа на неодређено
време са више од 30 лица ради обављања
делатности, платиће износ за који је, у
складу са ставом 1. овог члана умањена
утврђена накнада, са законском затезном
каматом обрачунатом од дана закључења
уговора.
Умањење из става 1 овог члана не
односи се на објекте станоградње.
Члан 13.
Уколико се мења намена објекта,
односно дела објекта у другу намену
објекта за коју је прописан већи износ
доприноса, инвеститор је у обавези да
плати разлику доприноса за другу (нову)
намену објекта за коју је прописан већи
износ доприноса.
Члан 14.
Уколико у току изградње настану
измене у односу на грађевинску дозволу
и инвеститор изгради већу површину
обавезан је да достави нови пројекат за
грађевинску дозволу, односно сепарат за
грађевинску дозволу на основу којих ће
се сачинити обрачун доприноса за разлику у површини, који ће бити саставни
део измењеног решења о грађевинској
дозволи.
Члан 15.
Инвеститор који уклања постојећи
објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу изградње новог објекта на
истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта само за
разлику у броју квадрата корисне површине између објекта који планира да изгради и објекта који се уклања.
Легалност и површина објекта из
става 1. овог члана доказује се: изводом
из земљишних књига, односно изво-
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дом из Листа непокретности; грађевинском и употребном дозволом или актом
Одељења за урбанизам и грађевинарство да је објекат грађен у периоду када
за његову изградњу није било потребно
издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не садрже податке
о површини објекта, иста се утврђује
на основу акта Одељења за урбанизам и
грађевинарство, или техничке документације која је саставни део грађевинске
дозволе, копије плана или увиђаја на
лицу места од стране овлашћеног лица
ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“.
III УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ
МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ
КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 16.
Грађевинско земљиште које није
уређено у смислу ове Одлуке, а налази се
у обухвату планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може
се припремити, односно опремити и
средствима физичких или правних лица.
Заинтересовано лице, односно
инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском земљишту подноси ЈП „Дирекција за изградњу општине
Бачка Паланка“ предлог о финансирању
припремања, односно опремања грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању лице
из става 2. овог члана (у даљем тексту:
инвеститор) прилаже/доставља:
-- правоснажне локацијске услове
-- доказ о решеним имовинско –
правним односима за парце-

Број 3/2015 - страна 57

лу на којој намерава да гради
објекaт
-- копију плана за парцеле
-- предлог динамике и рокова изградње
Члан 17.
ЈП „Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка“ након разматрања предлога инвеститора и достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању, односно
опремању грађевинског земљишта и
предлог уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског
земљишта.
Елаборат из става 1. овог члана
садржи:
-- податке о локацији односно зони,
-- податке из урбанистичког
плана и техничке услове за
изградњу недостајуће инфраструктуре,
-- податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
-- границе локације која се опрема са пописом катастарских
парцела,
-- динамику и рок изградње комуналне и линијске инфраструктуре,
-- обавезу ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“ да обезбеди стручни надзор у току извођења радова
-- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању,
односно финансирању израде техничке документације и
стручне контроле техничке
документације, извођењу радова и избору извођача радова,
као и других трошкова у вези
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са опремањем грађевинског
земљишта, укључујући висину
и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;

-- обавезу ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“ да обезбеди стручни надзор у току извођења радова;

-- одређивање објеката који се
граде и који ће прећи у својину
Општине Бачка Паланка;

-- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању,
односно финансирању израде техничке документације и
стручне контроле техничке
документације, извођењу радова и избору извођача радова,
као и других трошкова у вези
са опремањем грађевинског
земљишта, укључујући висину
и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;

-- одређивање износа учешћа
инвеститора у финансирању
припремања, односно опремања грађевинског земљишта
који ће бити умањен за износ
доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
-- вредност земљишта које инвеститор уступа Општини Бачка Паланка за изградњу инфраструктурних објеката;
-- средства
обезбеђења
испуњења обавеза уговорних
страна.
Члан 18.
На основу елабората из члана 17.
ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком припремању, односно опремању
грађевинског земљишта између ЈП “Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“ и инвеститора.
Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:
-- податке о локацији, односно
зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;
-- податке из планског документа
и техничке услове за изградњу;
-- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
-- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;
-- динамику и рок изградње;

-- одређивање објеката који се
граде и који ће прећи у својину
јединице локалне самоуправе;
-- одређивање износа учешћа
инвеститора у финансирању
припремања, односно опремања грађевинског земљишта
за који ће бити умањен износ
доприноса за уређивање грађевинског земљишта
-- вредност земљишта које инвеститор уступа Општини Бачка Паланка за изградњу инфраструктурних објеката;
-- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних
страна.
Члан 19.
Приликом изградње стамбеног,
пословног или стамбено-пословног објекта када је инвеститор дужан да обезбеди паркирање возила на својој парцели,
уколико не постоји довољно простора за
обезбеђивање паркирања на сопственој
парцели, може се дозволити обезбеђивање паркинг места на јавној површини,
максимално 3 недостајућа паркинг места. ЈП „Дирекција за изградњу општине
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Бачка Паланка“ прибавља сву документацију која је потребна за радове на изградњи паркинга који се финансирају
средствима уплаћеним од стране инвеститора грађевинског објекта и уговара
изградњу истих. Трошкови изградње
паркинг простора обрачунавају се по једном паркинг месту и то:
-- за екстра и прву зону .............
................................... 1.000,00 €/
паркинг место у динарској
противредности,
-- за остале зоне
паркинг место у
противредности.

800,00 €/
динарској

У случају да инвеститор жели самостално да финансира изградњу паркинга, начин финансирања, пројектовање, уређење и изградња уређују се са
ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“, у складу са члановима 16.,
17. и 18. ове Одлуке.
Изузетно, када је изградња стамбеног, пословног или стамбено-пословног објекта планирана у отвореном блоку, и инвеститор није у могућности да
гради паркинг простор на својој парцели, сва потребна паркинг места се обезбеђују на јавној површини уз плаћање
трошкова изградње паркинг места из
става 1. овог члана, по паркинг месту,
или уз изградњу средствима инвеститора у складу са одредбама чланова 16., 17.
и 18. ове Одлуке.
Код претварања таванског простора у стамбени или надоградње објеката
са равним крововима, када није могуће
обезбедити паркирање на сопственој
парцели, инвеститору се може омогућити регулисање трошкова изградње потребног броја паркинга на јавној површини у складу са ставом 1. овог члана.
Уговор о изградњи паркинга прилаже се пре издавања употребне дозволе.
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IV НАЧИН ПЛАЋАЊА
ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 20.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости или на рате.
Инвеститор
допринос
за
уређивање грађевинског земљишта може
платити на следећи начин:
-- једнократно у целости са
умањењем у износу од 45%
или
-- у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу,
са индексом потрошачких цена према подацима Републичког завода за статистику.
У случају плаћања доприноса за
уређивање грађевинског земљишта на
рате, инвеститор је дужан да као средство обезбеђења плаћања достави:
1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив,
без приговора која гласи на
укупан износ недоспелих рата
и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од
дана доспећа последње рате
или
2. успостави хипотеку на објекту
који вреди најмање 30% више
од укупног износа недоспелих
рата у корист јединице локалне самоуправе
У случају плаћања доприноса за
уређивање грађевинског земљишта на
рате за изградњу објеката чија укупна
бруто развијена грађевинска површина
не прелази 200м² и који не садржи више
од две стамбене јединице, не достављају
се средства обезбеђења.

60 страна - Број 3/2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Право на умањење од 45% има и
инвеститор који плаћање врши у ратама
у случају једнократног плаћања преосталих недоспелих рата.
Умањење доприноса за уређивање
грађевинског земљишта може се остварити за вредност земљишта које инвеститор уступа Општини Бачка Паланка за
изградњу инфраструктурних објеката.
Умањења износа доприноса за
објекте станоградње, не могу се предвидети, осим у случајевима из става 6. овог
члана и чланова 16., 17. и 18. ове Одлуке,
као и за објекте социјалног становања
код којих је инвеститор Република Србија, аутономна покрајина или Општина
Бачка Паланка.
Члан 21.
Инвеститор је дужан да изврши
уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у целости, односно
ако плаћа на рате да уплати прву рату и
достави средства обезбеђења, најкасније
до подношења пријаве радова.
Уколико инвеститор не измири
доспели износ доприноса у прописаном
року, наплата ће се извршити принудним
путем у поступку прописаном важећим
Законом о преском систему и пореској
администрацији.
Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Инвеститори који су са ЈП „Дирекција за за изградњу општине Бачка
Паланка“ закључили уговор о накнади
за уређивање грађевинског земљишта
за изградњу објеката, по раније важећим
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законима и општим актима Општине
Бачка Паланка, по којима накнада није
плаћена у целости, имају право на закључивање анекса уговора и обрачун доприноса у складу са овом Одлуком.
Члан 23.
Инвеститори који су закључили уговоре са ЈП „Дирекција за за изградњу општине Бачка Паланка“ о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта или исте закључе до
01.03.2015. године у обавези су да плаћају
накнаду за уређивање грађевинског
земљишта у свему у складу са закљученим уговором.
Члан 24.
Инвеститори који су закључили уговоре са ЈП „Дирекција за за изградњу општине Бачка Паланка“ о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта по раније важећим
Законима и прописима, а нису измирили
своје обавезе у складу са закљученим
уговором о начину плаћања накнаде, не
могу закључити уговор о утврђивању и
плаћању доприноса за нови објекат, док
не измире обавезе из претходних уговорних обавеза о регулисању накнаде за
уређивање грађевинског земљишта.
Члан 25.
Поступак обрачуна и наплате
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, прописан одредбама ове одлуке примењује се и на поступке легализације објеката.
Члан 26.
Одредбе ове Одлуке ступају на
снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу Општине Бачка
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Паланка“, а примењују се од 01.03.2015.
године.

Члан 1.

Од 01.03.2015. године престају да
важe одредбе Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ број 4/2014).

У Одлуци о моделу и методу приватизације Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка“
Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“ број 41/2014), у члану
један, после става 1. додаје се став 2., који
гласи:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 35-20/2015
26. фебруар 2015.године
БАЧКА ПАЛАНКА

„Почетна цена за продају капитала из става један овог члана износи 100%
процењене вредности Субјекта приватизације на дан 31. децембра 2013. године, који се нуди на продају.“

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

23
На основу члана 21. став 7. Закона о приватизацији („Службени гласник
Републике Србије“ број 83/2014), а у вези
са чланом 142. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник
Републике Србије“ број 83/2014), члана
37. став 1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка (”Службени лист Општине
Бачка Паланка” број 24/2013-пречишћен
текст) и Предлога Министарства привреде Републике Србије број 023-0201903/2014-05 од 3. новембра 2014. године, Скупштина општине Бачка Паланка,
на својој 28. седници, одржаној дана 26.
фебруара 2015. године, донела је

О Д Л У К У
о измени и допуни Одлуке о моделу
и методу приватизације Јавног
информативног предузећа „ Радио
и телевизија Бачка Паланка“
Бачка Паланка

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II -023-1/2015
26. фебруар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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