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На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 24/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 37. седници, одржаној дана 29. фебруара 2016. године, донела је 

СТРАТЕГИЈУ
 ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 2014 – 2020. 

ГОДИНЕ

Израду Стратегије одрживог развоја Општине Бачка Паланка 2014-2020. године 
са акционим плановима за приоритетне области развоја финансирао је Покрајински се-
кретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Владе Аутономне Покраји-
не Војводине.
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1. УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ

“И најдаља будућност има своју будућност, 
која у себи чује своје будућности глас.”  

Мирослав Мика Антић

Поштоване суграђанке и суграђани,

Будућност се не може избећи, од ње се не може сакрити „док не прође“. Али бу-
дућност понекад не треба тражити негде далеко, она се јавља ту поред нас. Сви који раде 
боље, квалитетније, конкурентније су будућност за оне који раде лошије, неквалитетно, 
неконкурентно, јер то морају постићи, боље пре него касније. 

Бројна истраживања су показала да је развојна успешност већа у срединама у 
којима је локална самоуправа свесна своје одговорности за привредни развој и у који-
ма кроз партнерске односе са пословним сектором, образовним институцијама, осталим 
локалним самоуправама и вишим нивоима власти ствара стимулативну предузетничку 
околину. Зато смо се зауставили на тренутак, размислили о свему, о будућем развоју 
заједнице, мањим ”поправкама” у њеном функционисању, а у неким областима о цело-
витим променама оперативне машинерија и локалне самоуправе и као резултат добили 
смо Стратегију одрживог развоја општине Бачка Паланка за временски период од 2014. 
до 2020. године. Најважнија компонента овог докумената је партнерско деловање свих 
одговорних, од локалне самоуправе, пословног сектора, невладиног сектора до поједина-
ца у планирању и остваривању одрживог развоја. Кључ успеха, како овог документа тако 
и целокупног развоја, су квалитетно осмишљени пројекти чијом реализацијом желимо 
територију општине Бачка Паланка учинити друштвено и привредно пожељном.

С циљем да Стратегија буде резултат локалног знања, искуства, али и мотивације, 
те да сви учесници преузму одговорност за реализацију визије, стратешких циљева и 
приоритета које су сами дефинисали, у Радну групу укључен је велики број представ-
ника јавног, приватног и цивилног сектора. Ипак, највећа одговорност је на општинској 
управи која мора прва да се трансформише у добар, ефикасан и услужан сервис грађана. 

Свесни смо да сам документ неће решити све изазове с којима се суочавамо. Схва-
тамо га као алат за привлачење улагача, за ефикасно коришћење националних и локалних 
ресурса, приватних и јавних инвестиција и средстава из фондова Европске уније. Само 
заједничким напорима можемо доћи до остварења циљева који базирају на заједничком 
интересу: да општина Бачка Паланка буде туристички бисер на Дунаву, еколошки очу-
ван простор с развијеном саобраћајном и комуналном инфраструктуром, конкурентним 
привредом и високим животним стандардом. 

Будући да развојна стратегија није само документ него је то и процес, односно 
начин мишљења и деловања свих укључених у развој наше општине, њено усвајање није 
завршетак једног подухвата, него тек први корак у заједничком напору према оствари-
вању циљева које желимо, које можемо и које требамо остварити. У томе, осим носитеља 
развоја, представника јавног, приватног и цивилног сектора окупљених у радне групе, 
изузетно важну улогу имају и сви грађани наше општине. 
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Закључно, Стратегија одрживог развоја општине Бачка Паланка 2014-2020 чврсто 
дефинише циљеве којима тежимо, пут којим морамо ићи и начине како ћемо то постићи. 
У том смислу она је одредница нашег будућег развоја. И успеха. У шта не сумњам.

С поштовањем,

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

Александар Ђедовац
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2. СПИСАК УЧЕСНИКА НА ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Кooрдинaтoри и члaнoви рaднe групe: КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО – МСПП И ЗАПОШЉАВАЊЕ

1. Вапа Танкосић Јелена, координатор радне групе, представник РРА Бачка 

2. Прокопић Марија, заменик коориднатора радне групе, представник РРА Бачка 

3. Бељански Мирослав, члан радне групе, дипл.економиста

4. Борковић Александар, члан радне групе, представник Пословног клуба Бачка 
Паланка 

5. Илић Борко, члан радне групе, представник Браћа Илић доо, Бачка Паланка 

6. Марчета Милутин, члан радне групе, представник удружења предузетника 
општине Бачка Паланка 

7. Мијатовић Бошко, члан радне групе, представник Синтелон доо, Бачка Паланка

8. Пантелић Јован, члан радне групе, члан општинског већа задужен за област 
индустрије и мале привреде 

9. Перић Драган, члан радне групе, представник Националне службе за запо-
шљавање – Филијала Бачка Паланка

10. Петровић Светозар, члан радне групе, представник Фруктус доо, Бачка Паланка 

11. Пилиповић Маја, члан радне групе, представник одељења за финансије и буџет 
Општинске управе 

12. Танкосић Драган, члан радне групе, представник већа Синдиката општине Ба-
чка Паланка

13. Телебак Милан, члан радне групе, представник Пословног клуба Бачка Паланка

14. Ђерковић Драгана, члан радне групе, представник Синдикалне организације 
општине Бачка Паланка 

Кooрдинaтoри и члaнoви рaднe групe: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

1. Субић Јонел, координатор радне групе, представник РРА Бачка 

2. Рољевић Светлана, координатор радне групе, представник РРА Бачка 

3. Влаовић Тимослава, члан радне групе, представник Службе за пољопривреду 
оделења за привреду Општинске управе

4. Зорић Бранко, члан радне групе, представник Јадран ад Нова Гајдобра

5. Роквић Споменка, члан радне групе, члан општинског већа задужена за област 
пољопривреде

6. Милетић Милорад, члан радне групе, представник водопривредног друштва 
Дунав ад

7. Шуњка Душан, члан радне групе, представник Animal commerce доо Београд
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8. Пејак Димитрије, члан радне групе, индивидуални пољопривредни произвођач

9. Влчек Мирко, члан радне групе, менаџер у агробизнису, представник Еколош-
ког удружења сеоског туризма и руралног развоја 

10. Бојан Војводић, члан радне групе, дипл.инг.пољопривреде

11. Скокић Ђорђе, члан радне групе, представник Фонда за развој пољопривреде 
општине Бачка Паланка 

12. Вујасиновић Душан, члан радне групе, председник удружења воћара, винара и 
виноградара из Нештина 

Кooрдинaтoри и члaнoви рaднe групe: ТУРИЗАМ 

1. Штрбац Мирјана, координатор радне групе, представник РРА Бачка 

2. Пупавац Николина, заменик координатора радне групе, представник РРА Бачка 

3. Борковић Александар, члан радне групе, председник Пословни клуб Бачка Па-
ланка 

4. Вујчић Раде, члан радне групе, представник Канцеларија за локално – економ-
ски развој Општине 

5. Вујасиновић Душан, члан радне групе, председник Удружења воћара, винара 
и виноградара Нештин

6. Даничић Ненад, члан радне групе, дипл.туризмолог

7. Ђукић Дарина, члан радне групе, заменик директора Туристичке организације 
општине Бачка Паланка 

8. Ждерић Александар, члан радне групе, представник Удружења викендаша 
Еко-Нешт-Ин Нештин

9. Кондић Сања, члан радне групе, директор Туристичке организације општине 
Бачка Паланка 

10. Костов Јордан, члан радне групе, представник УСР Шаран Бачка Паланка

11. Медић Бошко, члан радне групе, представник ресторана Идила Бачка Паланка 

12. Стојисављевић Милица, члан радне групе, представник Дунав осигурање ад

13. Филиповић Јелена, члан радне групе, представник Завода за заштиту спомени-
ка културе Војводине 

14. Черге Едгар, члан радне групе, представник Хотела Фонтана Бачка Паланка

15. Шарац Лазар, члан радне групе, представник ЛУ Паланка – Младеново Бачка 
Паланка 

16. Шикић Бојан, члан радне групе, члан Општинског већа задужен за туризам 

Кooрдинaтoри и члaнoви рaднe групe: УРБАНИЗАМ И ИНФРАСТРУКТУРА 

1. Вучинић Милан, координатор радне групе, представник РРА Бачка 

2. Торбица Владимир, заменик координатора радне групе, представник РРА Бачка 
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3. Арсенов Мирослав, члан радне групе, представник МЗ Челарево

4. Бајац Мирослав, члан радне групе, представник ЈП Дирекција за изградњу 
општине Бачка Паланка, Одсек урбанизам 

5. Вајагић Миодраг, члан радне групе, представник МЗ Младеново

6. Вуковљак Милош, члан радне групе, представник МЗ Товаришево

7. Париповић Милорад, члан радне групе, члан Општинског већа задужен за об-
ласт саобраћаја

8. Рамић Синиша, члан радне групе, члан Општинског већа задужен за област 
функционисања Месних заједница општине Бачка Паланка 

9. Јовић Петар, члан радне групе, представник Водопривредног друштва Дунав ад

10. Сићевић Мирослав, члан радне групе, представник ЈП Дирекција за изградњу 
општине Бачка Паланка 

11. Зец Кристина, члан радне групе, представник ЈКП Комуналпројект

12. Чернели Слободан, члан радне групе, представник Електровојводина Бачка 
Паланка 

13. Чупељић Момир, члан радне групе, представник Лука Бачка Паланка ад

14. Гргуревић Лазар, члан радне групе, представник МЗ Нова Гајдобра

15. Ћулибрк Славојка, члан радне групе, представник МЗ Нова Гајдобра

16. Зељковић Милица, члан радне групе, представник МЗ Силбаш

17. Пејак Миланка, члан радне групе, представник МЗ Силбаш

18. Петровић Иван, члан радне групе, представник Параге

19. Шустер Червени Власта, члан радне групе, представник МЗ Пивнице

20. Грујић Далибор, члан радне групе, представник МЗ Товаришево

21. Зарупски Јован, члан радне групе, представник МЗ Стари град

22. Кнежевић Војислав, члан радне групе, представник МЗ Братство

23. Шкорић Дејан, члан радне групе, представник ЈП Дирекција за изградњу 
општине Бачка Паланка, Одсек путна инфраструктура 

24. Дангубић Ристо, члан радне групе, представник МЗ Гајдобра

25. Малић Гостовић Станислава, члан радне групе, представник МЗ Карађорђево

26. Тркуља Гојко, члан радне групе, представник МЗ Обровац

27. Мирковић Горан, члан радне групе, представник МЗ Деспотово

28. Ћулибрк Зоран, члан радне групе, представник МЗ Нештин

29. Мишковић Ђорђо, члан радне групе, представник МЗ Визић

30. Максић Војислав, члан радне групе, представник МЗ Дунав

31. Тот Палимир, члан радне групе, представник МЗ Центар
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Кooрдинaтoри и члaнoви рaднe групe: ЉУДСКИ РЕСУРСИ – ОБРАЗОВАЊЕ, 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВО

1. Микуличић Фран, координатор радне групе, представник РРА Бачка

2. Станковић Баричак Данијела, координатор радне групе за социјалну заштиту 
и здравство

3. Антоловић Момир, члан радне групе, представник/директор Дома Здравља Др 
Младен Стојановић Бачка Паланка 

4. Божић Александар, члан радне групе, представник Дома здравља др Младен 
Стојановић Бачка Паланка 

5. Вила Дијана, члан радне групе, представник ОШ Херој Пинки Бачка Паланка 

6. Вулетић Смиљана, члан радне групе, представник Центра за социјални рад 
општине Бачка Паланка 

7. Иванчић Лидија, члан радне групе, представник/председник Савета за здра-
вље општине Бачка Паланка

8. Јефтић Јелена, члан радне групе, представник Дома здравља др Младен Стоја-
новић Бачка Паланка 

9. Јовановић Милена, члан радне групе, представник ОШ Вук Караџић Бачка Па-
ланка 

10. Јулинац Нада, члан радне групе, представник Геронтолошког центра Бачка 
Паланка 

11. Кнежић Марко, члан радне групе, представник Установе Културни вентар Ба-
чка Паланка 

12. Лалић Никола, члан радне групе, просветни инспектор општине Бачка Паланка 

13. Лазић Александра, члан радне групе, представник Дома здравља др Младен 
Стојановић Бачка Паланка 

14. Лева Сандра, члан радне групе, представник музичке школе Стеван Христић 
Бачка Паланка 

15. Милидраговић Татјана, члан радне групе, представник ОШ Десанка Максимо-
вић Бачка Паланка 

16. Милић Ђока, члан радне групе, представник ОШ Браћа Новаков Силбаш

17. Милош Јакшић, члан радне групе, представник удружења мултиплесклерозе 
Бачка Паланка 

18. Милошевић Радослав, члан радне групе, повереник Комесаријата за избеглице 

19. Прерадовић Теодора, члан радне групе, представник Дома здравља др Младен 
Стојановић Бачка Паланка 

20. Ранчић Данијела, члан радне групе, представник Дома здравља др Младен 
Стојановић Бачка Паланка 

21. Савић Петар, члан радне групе, представник средње школе 9. Мај Бачка Па-
ланка 
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22. Стојаковић Раде, члан радне групе, представник Гимназије 20 октобар Бачка 
Паланка 

23. Ступар Слађана, члан радне групе, представник Центра за социјални рад 
Општине Бачка Паланка 

24. Ћирић Јелена, члан радне групе, представник општинске управе општине Ба-
чка Паланка 

25. Фодора Снежана, члан радне групе, представник ОШ Свети Сава Бачка Па-
ланка 

26. Фодора Бранислав, члан радне групе, представник ССШ др Радивој Увалић 
Бачка Паланка 

27. Шатара Горан, члан радне групе, представник ПУ Младост Бачка Паланка 

28. Шобот Бранслав, члан радне групе, представник Црвеног крста Бачка Паланка 

29. Шолаја Мирослава, члан радне групе, представник/руководилац оделења за 
друштвене делатности Општинске управе

Кooрдинaтoри и члaнoви рaднe групe: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЕНРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

1. Спасић Слободан, координатор радне групе, представник РРА Бачка

2. Башић Сретеније, члан радне групе, представник Удружења Да сачувамо 
Војводину 

3. Валан Мирјана, члан радне групе, представник Дома здравља др Младен 
Стојановић Бачка Паланка 

4. Вјештица Сунчица, члан радне групе, представник Таркет доо

5. Вујичић Ђорђе, члан радне групе, представник/директор ЈП Дирекција за из-
градњу општине Бачка Паланка 

6. Вујасиновић Александра, члан радне групе, самостални референт за заштиту 
природе, представник ЈП Војводинашуме

7. Жилаји Владимир, члан радне групе, представник ДП Нови Сад - ГАС

8. Живков Ђока, члан радне групе, представник/директор Електровојводина доо 
– пословница Бачка Паланка

9. Карановић Константин, члан радне групе, представник Одељења за урбанизам 
општинске управе 

10. Којић Јелена, члан радне групе, представник ЈКП Комуналпројект, одсек уп-
рављања отпадом

11. Кузманчев Бранимир, члан радне групе, шеф инспекције Општинске управе

12. Лазић Дејан, члан радне групе, представник Водопривредног друштва Дунав ад

13. Недимовић Светлана, члан радне групе, представник Браћа Илић доо

14. Николић Зоран, члан радне групе, члан Општинског већа задужен за 
унапређење човекове средине
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15. Нонковић Стевица, члан радне групе, руководилац заштићеног природног до-
бра Тиквара

16. Павков Црњански Маца, члан радне групе, инспектор заштите животне среди-
не Општинске управе

17. Ракоњац Јовица, члан радне групе, шеф ШУ Бачка Паланка – ЈП Војводина-
шуме

18. Роквић Марко, члан радне групе, представник Grand Group Бачка Паланка 

19. Сићевић Мирослав, члан радне групе, представник ЈП Дирекција за изградњу 
општине Бачка Паланка 

20. Скокић Ђорђе, члан радне групе, представник Фонда за развој пољопривреде 
општине Бачка Паланка

21. Јанко Хложан, члан радне групе, професор у Техничкој школи „9.мај“ Бачка 
Паланка 

Кooрдинaтoри и члaнoви рaднe групe: ОМЛАДИНА, СПОРТ, КУЛТУРА, МЕДИЈИ, 
НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

1. Митровић Маша, координатор радне групе, представник РРА Бачка

2. Деспотовић Борислав, заменик координатора радне групе, представник РРА 
Бачка  

3. Алверсон Аничин Живана, члан радне групе, представник КПД Параге Параге

4. Агић Мирко, члан радне групе, представник Недељне Новине 

5. Бељански Милан, члан радне групе, професор физичке културе

6. Богуновић Саша, члан радне групе, представник ЦТКУ Коста Абрашевић

7. Божовић Дарко, члан радне групе, директор ЈП СРЦ Тиквара, представник Ко-
мисије за спорт

8. Бурсаћ Милан, члан радне групе, представник Народног аматерског позори-
шта Бачка Паланка 

9. Грња Валентин Михајло, члан радне групе, представник СКУД Пивнице Пив-
нице

10. Добрић Ковиљка, члан радне групе, представник/директор Народне библиоте-
ке Вељко Петровић Бачка Паланка 

11. Дорић Наташа, члан радне групе, представник КУД Милета Протић Товари-
шево

12. Душко Лукић, члан радне групе, представник ДП Нови Сад-ГАС

13. Живков Ненад, члан радне групе, представник Књижевног клуба ДИС Бачка 
Паланка 

14. Жижић Љиљана, члан радне групе, представник Агенције Перто Бачка Палан-
ка и представник Канцеларије за младе
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15. Зубац Војислав, члан радне групе, члан Општиснког већа задужен за област 
јавних прихода и расхода општине и организација које се финансирају из буџе-
та и фондова Општине 

16. Јулинац Нада, члан радне групе, представник УЛС Петар Томић Бачка Паланка 

17. Јурић Стеван, члан радне групе, члан Општинског већа задужен за област 
друштвених делатности, здравства, цосијалне заштите и јавног информисања 

18. Кајтез Зора, члан радне групе, представник Златне руке Бачка Паланка

19. Кметко Јан, члан радне групе, представник Аматерског позоришта Јан Чеман 
Пивнице 

20. Ковачевић Жељко, члан радне групе, представник КУД Петар Кочић Челарево

21. Лонгинов Милован, члан радне групе, представник ЈИП Радио и телевизија 
БАП

22. Малиновић Урош, члан радне групе, помоћник председника општине Бачка 
Паланка и спортски радник 

23. Маурер Хелена, члан радне групе, представник Културног – уметничког 
друштва Шандор Вечера

24. Медић Никола, члан радне групе, представник КУД др Младен Стојановић 
Младеново

25. Николић Ленка, члан радне групе, представник КУД Логовац Деспотово

26. Новаковић Аранђел, члан радне групе, председник и тренер Рвачког клуба Бачка 

27. Панин Светлана, члан радне групе, представник ЈИП Радио и телевизија БАП

28. Петковић Бојана, члан радне групе, представник Омладинског клуба

29. Петрић Драгана, члан радне групе, представник Народне библиотеке Вељко 
Петровић Бачка Паланка 

30. Петровић Соња, члан радне групе, програмски директор Фестивала еколошког 
позоришта за децу (ФЕП)

31. Пуђа Марија, члан радне групе, представник Комисије за спорт 

32. Радић Ђуро, члан радне групе, представник КУД Светозар Марковић Обровац

33. Радош Лазар, члан радне групе, представник Карате клуба Тиквара, представ-
ник Комисије за спорт 

34. Ристић Сремац Јулија, члан радне групе, в.д. директора ЈИП Радио и телеви-
зија БАП

35. Родић Јованка, члан радне групе, представник Културног центра Бачка Палан-
ка 

36. Родић Мирослав, члан радне групе, тренер Кајак кулба Синтелон, председник 
Савета за спорт

37. Савић Александар, члан радне групе, магистар спорта

38. Савић Милован, члан радне групе, представник КУД Благоје Паровић Гајдобра 
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39. Склабински Милана, члан радне групе, представник Завода за културу 
војвођанских Словака 

40. Танкосић Душан, члан радне групе, представник Удружења бициклиста рекре-
ативаца BAP CYCLING, Бачка Паланка 

41. Туторов Биљана, члан радне групе, представник Пулс АРТ, удружење за попу-
ларизацију филма, позоришта, архитектуре, ликовне уметности и фотографије 

42. Фекете Владимир, члан радне групе, потпредседник Матице словачке у Ср-
бији, председник за Бачку и потпредседник МО Матице словачке Бачка Па-
ланка 

43. Шалић Марко, члан радне групе, представник Клуба класичне гитаре Акорд 
Бачка Паланка 

44. Шигуд Борислав, члан радне групе, представник КУД Јован Дучић Нова Гајдобра



174 страна - Број 6/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        03. март 2016. године

3.  МЕДОТОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 2014 – 2020.ГОДИНЕ 

3.1. Meтoдoлoгиja изрaдe стрaтeшкoг плaнa рaзвoja 
Стрaтeшкo плaнирaњe нa нивoу лoкaлнe сaмoпурaвe пoдрaзумeвa кooрдинисaнe 

aктивнoсти свих нивoa влaсти, укључeнoст свих зaинтeрeсoвaних стрaнa и пoвeзивaњe 
плaнa сa гoдишњим и вишeгoдишњим буџeтским плaнирaњeм лoкaлнe сaмoупрaвe. 

Дoнoшeњeм Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви ("Сл. глaсник РС", бр. 129/2007), лoкaл-
нe сaмупрaвe су дoбилe вeћу aутoнoмиjу у пoглeду плaнирaњa лoкaлнoг рaзвoja, тe им je 
oтвoрeнa мoгућнoст дa дoнoсe и спрoвoдe плaнoвe и прojeктe кojи oдгoвaрajу лoкaлним 
пoтрeбaмa и мoгућнoстимa. 

Taкoђe, Зaкoнoм o рeгиoнaлнoм рaзвojу ("Сл. глaсник РС", бр. 51/2009 и 30/2010) 
дeфинисaнo je дa су субjeкти рeгиoнaлнoг рaзвoja, измeђу oстaлих, jeдиницe лoкaлнe 
сaмoупрaвe и рeгиoнaлнe рaзвojнe aгeнциje (Члaн 19), кao и дa рeгиoнaлнe рaзвojнe aгeн-
циje (Члaн 39):

 - учeствуjу у припрeми и спрoвoђeњу рaзвojних дoкумeнaтa и прaтe њихoву 
рeaлизaциjу нa нивoу рeгиoнa и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и

 - сaрaђуjу сa пoкрajинoм и jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe у припрeми и примe-
ни лoкaлних рaзвojних плaнoвa.

Кључни принципи нa кojимa пoчивa стрaтeгиja рaзвoja су слeдeћи:

• Фoкус нa људимa 

 - eфeктивнo и eфикaснo искoришћaвaњe људских кaпaцитeтa;

 - пoбoљшaњe живoтнoг стaндaрдa;

• Сaглaснoст o дугoрoчнoj визиjи

 - дугoрoчнa визиja сa jaсним врeмeнским oквирoм сa кojoм су свe зaин-
тeрeсoвaнe стрaнe сaглaснe;

• Свeoбухвaтнoст и интeгрисaнoст 

 - интeгришe сoциjaлнe, eкoнoмскe и eкoлoшкe циљeвe;

• Усaглaшeнoст сa jaсним буџeтским принципимa

 - интeгрисaни буџeтски мeхaнизми кao и сви други нaчини финaнсирaњa 
(прeтприступни фoндoви, билaтeрaлнe дoнaциje, jaвнo-привaтнa пaртнeр-
ствa и сл.);

• Свeoбухвaтнa и пoуздaнa aнaлитичкa oснoвa

 - свeoбухвaтнe aнaлизaмa трeнутнe ситуaциje и

 - прojeкциje будућих трeндoвa и ризикa;

• Пoсвeћeнoст нaдлeжних институциja и oргaнa

 - пoлитичкa пoдршкa,

 - пaртнeрствo jaвнoг, привaтнoг и цивилнoг сeктoрa;
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• Рaзвoj пoстojeћих мeхaнизaмa

 - кooрдинисaнoст измeђу нaциoнaлних, рeгиoнaлних и лoкaлних мeхaнизaмa 
и прoцeдурa и идeнтификaциja пoтeнциjaлних ризикa;

 - свeoбухвaтнoст, кoмплeмeнтaрнoст и пoвeзaнoст измeђу рaзличитих пoли-
тикa и oквирa зa плaнирaњe;

 - дeфинисaнoст oвлaшћeњa и oднoсa измeђу глaвних учeсникa у стрaтeшкoм 
прoцeсу;

• Пoвeзaнoст нaциoнaлнoг и лoкaлнoг нивoa влaсти

 - интeрaкциja измeђу нaциoнaлнoг, рeгиoнaлнoг и лoкaлнoг нивoa;

• Рaзвoj и унaпрeђeњe пoстojeћих кaпaцитeтa

 - прoцeњивaњe пoлитичких, институциoнaлних, људских, нaучних и финaн-
сиjских рaспoлoживих кaпaцитeтa и нaчинa зa њихoвo унaпрeђeњe.

Дeфинисaнe фaзe и кoрaци у рaзвojу стрaтeшкoг дoкумeнтa oбухвaтили су 3 фaзe, и тo:

I Фaзa - Припрeмa и прoцeс плaнирaњa;

II Фaзa – Изрaдa стрaтeгиje;

III Фaзa – Имплeмeнтaциja, мoнитoринг и eвaлуaциja.

I Фaзa - Припрeмa и прoцeс плaнирaњa

Фaзa припрeмe и прoцeс плaнирaњa изрaдe стрaтeгиje oбухвaтa идeнтификoвaњe 
рaднe групe кoja трeбa дa oмoгући укључeнoст свих стaвoвa и мишљeњa, кaкo сa стрaнe 
oних кojи дoнoсe oдлукe, тaкo и сa стрaнe oних кojи нa тe oдлукe имajу дирeктaн и ин-
дирeктaн утицaj. Рaднa групa, тaкoђe, имa и кључну улoгу у прoцeсу изрaдe Aкциoнoг 
плaнa кojи прeдстaвљa вaжну кoмпoнeнту стрaтeшкoг дoкумeнтa и чиja je aдeквaтнa им-
плeмeнтaциja у суштини и циљ кoнституисaњa стрaтeшкoг дoкумeнтa.

У фaзи прoцeсa плaнирaњa стрaтeшкoг дoкумeнтa пoтрeбнo je дeфинисaти и плaн 
мoнитoрингa и eвaлуaциje кojи ћe прaтити извршaвaњe пojeдинaчних aктивнoсти дeфи-
нисaних у aкциoнoм плaну.

II Фaзa - Изрaдe стрaтeгиje

Фaзa изрaдe стрaтeгиje нaступa нaкoн oкoнчaнoг припрeмнoг прoцeсa рaзвoja 
стрaтeгиje у кoмe су фoрмулисaнe рaднe групe и кaдa je успoстaвљeнa пoдeлa зaдaтaкa нa 
свим нивoимa упрaвљaњa. У припрeмнoj фaзи je тaкoђe пoтрeбнo дeфинисaти oдгoвoр-
нoст и нaдлeжнoст свих учeсникa у прoцeсу изрaдe стрaтeгиje, кao и рoкoвe чиje je 
пoштoвaњe нeoпхoднo у циљу дoбрoг функциoнисaњa oргaнизaциje рaдa.

Прoцeс изрaдe стрaтeгиje сe сaстojи из чeтири кoрaкa:

 - Ситуaциoнa aнaлизa;

 - СВОТ aнaлизa;

 - Стрaтeшкo дoнoшeњe oдлукa: дeфинисaњe стрaтeгиje, пoстaвљaњe циљeвa, 
приoритeтa и индикaтoрa;
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 - Припрeмa aкциoнoг плaнa кao oквирa зa пoстизaњe стрaтeшких циљeвa.

III Фaзa - Имплeмeнтaциja, мoнитoринг и eвaлуaциja

У тoку трeћe фaзe у прoцeсу рaзвoja стрaтeшкoг дoкумeнтa, пoтрeбнo je спрoвeсти 
слeдeћe кoрaкe:

 - Прихвaтaњe и oдoбрaвaњe стрaтeшкoг дoкумeнтa oд стрaнe скупштинe лoкaл-
нe сaмoупрaвe;

 - Кoмуникaциja (нпр. прeдстaвљaњe стрaтeшкoг дoкумeнтa jaвнoсти);

 - Упрaвљaњe стрaтeгиjoм кoje сe сaстojи у пoтрeби зa функциoнисaњeм вeликoг 
брoja стрaтeшких eлeмeнaтa, испуњeњe њихoвих тeхничких зaхтeвa и oдрeђe-
ни брoj aнгaжoвaних лицa;

 - Нaбaвкa срeдстaвa зa имплeмeнтaциjу стрaтeгиje;

 - Moнитoринг и eвaлуaциja. Moнитoринг утврђуje дa ли сe спрoвoди oнo штo je 
прeдвиђeнo (у кoнтeксту стрaтeшких aктивнoсти) при чeму сe кoристи oдрeђe-
ним индикaтoримa. Утврђeни рeзултaти сe пружajу нa увид aктeримa кojи су 
учeствoвaли у имплeмeнтaциjи стрaтeгиje. Eвaлуaциja пoрeди имплeмeнти-
рaни прojeкaт/прoгрaм сa трeнутним исхoдoм и прoцeњуje утицaj прojeктa/
прoгрaмa;

 - Oцeнa, рeвизиja, прилaгoђaвaњe. Лoкaлни стрaтeшки дoкумeнт трeбa дa 
пoдлeжe oцeни jeднoм гoдишњe збoг дoнoшeњa буџeтa нa нaциoнaлнoм ни-
вoу, зaтим укoликo дoђe дo прoмeнa у нeкoм oд рaзвojних приoритeтa, укoликo 
зaпoчнe нeки нoви дoнaтoрски прoгрaм, aкo и кaкo би сe нa бoљи нaчин прих-
вaтилe мoгућнoсти финaсирaњa.

С oбзирoм нa гoрeнaвeдeнo, jeдaн oд oснoвних пoстулaтa нa кojимa стрaтeшкo плa-
нирaњe пoчивa je „oживљaвaњe стрaтeгиje“. Циљ oвe фaзe прoцeсa рaзвoja стрaтeшкoг 
дoкумeнтa кojи сe oглeдa у имплeмeнтaциjи, мoнитoрингу и eвaлуaциjи je дa стрaтeшки 
дoкумeнт oствaри свe штo je њимe прeдвиђeнo, oднoснo дa стрaтeгиja нe oстaнe сaмo 
jeдaн у низу кoнституисaних дoкумeнaтa вeћ дa сe прaвoврeмeнo и oдгoвoрнo спрoвeду 
свe aктивнoсти прeдвиђeнe aкциoним плaнoм.

4.  ИНФРАСТРУКТУРА И УРБАНИЗАМ

4.1. КАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗА ТРАНСПОРТНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Основни циљеви у домену транспортне-саобраћајне инфраструктуре у односу на 
будући развој општине Бачка Паланка су:

 - стварање услова за развој свих облика саобраћаја у оквиру простора општине 
Бачка Паланка, како би се подстакао укупни развој насеља, односно омогућио 
плански развој насеља на принципима рационалног газдовања простором и 
минимизацијом заузимања пољопривредног земљишта;
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 - формирање нове оптималне саобраћајне матрице општине Бачка Паланка која 
треба да представља сегмент будуће саобраћајне матрице AП Војводине и то 
на нивоу перспективног развоја и интеррегионалног повезивања;

 - стварање услова за развој саобраћајних капацитета заснован на европским 
стандардима тј. стратешким принципима одрживог развоја животне средине, 
како у оквиру урбаних и руралних простора, тако и у оквиру атара;

Простор општине Бачка Паланка у планском периоду у домену транспортне - са-
обраћајне инфраструктуре биће опслужен са три вида саобраћаја, с тим да се досадашња 
концепција заснивала на развоју путног саобраћаја и путне инфраструктуре као приори-
тета економског и социјалног развоја.

У будућем периоду потребно је омогућити различитим мерама (изградња, модер-
низација, реконструкција) развој и укључење у транспортно-саобраћајну понуду овог 
простора и других видова саобраћаја (водни, железнички), чиме би се створиле претпо-
ставке за развој и функционисање свих појединачних саобраћајних видова и њихово по-
везивање на интегралном принципу преко транспортно-саобраћајних капацитета.

За остварење свих инфраструктурних циљева, један од основних услова је 
уређење, односно измене, израда и допуна постојеће урбанистичко-планске и пројектне 
документације.

У протеклом периоду, као и у наредном периоду, евидентна је стална потреба за  
изменама, допунама или израде нове документације. Донета је одлука о изради новог 
Плана генералне регулације општине Бачка Паланка, у њему треба имплементирати 
стратегију развоја инфраструктуре тј. убацити потребне измене у циљу омогућавања 
реализације акционих планова, и такође разматра се израда недостајућих ПДР-ова као и 
као и друге пројектне документације.

Неопходно је урадити и премер градског подручја, са циљем израде тачних ка-
тастарских подлога као основ за смањење трошкова израде планске документације, лега-
лизације објеката и решавање имовинско правних односа својине и управљања земљиш-
тем.

4.1.1. Путни-друмски саобраћај

Закон о јавним путевима („Сл. Гласник Републике Србије" бр. 101/25, 123/07, 101/11, 
93/12, 104/13) указује, између осталог, на надлежност општинске/градске управе да про-
писује критеријуме и доноси акт о категоризацији општинских путева и улица, доноси 
прописе који се односе на одржавање истих, али и да одређује правац односно промену 
правца државног пута који пролази кроз насеље уз претходно прибављену сагласност 
надлежног министарства. 

У домену друмског саобраћаја, на територији општине Бачка Паланка егзистирају 
путеви различитог хијерархијског нивоа, од државних путева I реда, државних путева II 
реда до категорије општинских путева. Укупна дужина путне мреже је око 308,345.0 км 
од чега је 32,313.0 км државних путева и 272,833.0 км општинских путева. Најоптереће-
нији путни правац је правац Бачка Паланка - Нови Сад са око 5.500 возила/дан.

Постојећом категоризацијом путева (Уредба о категоризацији државних путева – 
Сл. гласник РС, бр 105/2013 и 19/2013), дефинисана су два државни пут Ib реда:
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 - број 12 Суботица – Сомбор – Оџаци - Бачка Паланка - Нови Сад – Зрењанин 
–Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз 
Српска Црња);

 - број 19 : веза са државним путем број 12 - Нештин - Ердевик - Кузмин - држав-
на граница са БИХ (гранични прелаз Сремска Рача). 

Такође категорисан је један пут IIа реда број 108 :

 - Бачка Топола – Кула – Деспотово – Силбаш - Гајдобра - Бачка Паланка - држав-
на граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка).

Значајан правац регионалног и међуопштинског повезивања на територији општи-
на Бачка Паланка су и државни путеви IIb реда:

 - број 306 : Гајдобра - Челарево (државни пут IIb реда са ознаком 306).

Остали путеви такође IIb реда са правцима пружања:

 - Бачко Ново Село - Бач - Ратково - Силбаш - Бачки Петровац- Нови Сад (број 
111);

 - Оџаци - Пивнице - Деспотово - Змајево - Сириг - Темерин – Жабаљ (112);

 - (граница Хрватске) - Нештин - Сусек - Беочин - Нови Сад (број 119).

Позитивно је да је урађен Елаборат којим се дефинишу деонице државних путева 
који пролазе кроз насељена мест општине Бачка Паланка, и на основу тога треба дужине 
државних и општинских путева ускладити са подацима у том документу.

Општински путеви су у надлежности, као управљача, Општине Бачка Паланка. 
Најизраженији проблеми када је друмска инфраструктура у питању су застарелост и 
неадекватно одржавање путева, непостојање јасне надлежности у планирању, изградњи 
и експлоатацији путне мреже на територији општине. Поред тога, и сама чињеница да је 
општина Бачка Паланка погранична средина има позитиван и негативан утицај на раз-
вој и коришћење друмске инфраструктуре. Са једне стране је транзитна општина што 
представља одређен потенцијал који није потпуно искоришћен, а са друге стране су сви 
путеви према Срему и јужније заустављени границом (застоји, контроле, царинске и ад-
министративне препреке). На све то се надовезују и проблеми који су у надлежности ви-
ших инстанци, као што су компликоване процедуре добијања дозвола за изградњу нових 
путева и реконструкцију постојећих. 

Значајна су постојећа укрштања путне/железничке инфраструктуре (мостом) са 
коридором водног пута Е80 – Дунав, у Србији су на једанаест места и то на више деони-
ца, док је код Бачке Паланке, дефинисано укрштање Бачка Паланка - Илок на  км 1297.

Према Просторном плану посебног подручја Фрушке горе планирано је ''повези-
вање коридора X и Xb преко Фрушке горе магистралним правцима (ознаке према Прос-
торном плану) М-18, М-18/1, М-21 и М-22/1''. Магистрални правац М-18/1 (сада ДП I реда 
бр. 18/1) користи постојећу трасу кроз центар Бачке Паланке, преко постојећег моста, 
кроз Илок (територија Републике Хрватске). Планирани правац магистралног пута М-18 
преко Фрушке горе подразумева и изградњу новог моста преко Дунава, ''у зони Челаре-
во – Нештин''. Донета је Одлука о изради ПДР моста преко Дунава код Бачке Паланке 
("Службени лист општине Бачка Паланка",бр. 32/14). Планиран правац пружања моста 
подразумева прикључак са јужне стране моста реке Дунав на пут Ердевик-Нештин, док 
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се са северне стране прикључак врши на државни пут Ib реда број 12 (постојећа обилаз-
ница на деоници Бачка Паланка-Нови Сад).

 Узимајући у обзир близину границе са Хрватском, путну мрежу, железничку пру-
гу и пловни пут као основу будућег интегралног повезивања, друмски саобраћај као 
најразвијенији би требало да преузме иницијалну улогу у повезивању свих саобраћајних 
видова.

4.1.2. Гранични путни прелази

Према Просторном плану Републике Србије, од 13 граничних прелаза у Републи-
ци Србији најважнији су Бездан, Богојево, Бачка Паланка и Батровци (Коридор Х).

Такође, према истом планском документу, као важне саобраћајне тачке у контак-
ту са окружењем – суседним земљама су и гранични прелази (Бачка Паланка – Илок, 
друмски и Бачка Паланка – речни), које је потребно модернизацијом и реконструкцијом 
прилагодити захтевима ЕУ (интегрисано управљање границом, савремена контрола, ор-
ганизација и управљање, скраћене процедуре и др.).

4.1.3. Бициклистички саобраћај

Изградња бициклистичких стаза, као део европског коридора бициклистичких 
стаза уз Дунав рутa 65 EuroVelo – европски цикло коридор, националних бициклистич-
ких стаза, један је од приоритета из области немоторног саобраћаја. Планирано је да се 
бициклистичке стазе граде по насипу уз Дунав, уз формирање појединих пунктова (уз 
друге садржаје) на Дунаву, са обезбеђењем доступности до општинског центра и поједи-
них туристички значајних локалитета.

Поред тога, за развој немоторног саобраћаја у наредном планском периоду потреб-
но је истражити могућност за имплементацију бициклистичких стаза ван насељених 
места. Ако се за то искажу одговарајући захтеви, бициклистичке стазе могуће је градити 
у оквиру коридора државних путева.

4.1.4. Саобраћајни терминали

У централној зони насеља потребно је плани рати и изградњу отворених паркинга 
и спратних јавних гаража за стациони рање путничких возила и перманентно уређење и 
подизање уличног зеленила, како би се подигао ниво чувања возила.

Изградња теретних терминала за опслуживање свих возила у транзиту са cвим 
припадајућим елементима (паркин зи, сервисно-угоститељски део) пред виђена је у окви-
ру радних зона (блокови број 24, 26, 65, 96 и 105).

Будућа просторна уређеност Општине подразумева и постојање одређених пут-
них садржаја (станице за снабдевање горивима, аутосервиси, теретни терминали и сл.). 
Могућност грађења на локацијама уз све категорисане путеве је условљена задовољењем 
саобраћајних, технолошких и безбедоносних услова, као и услова заштите животне сре-
дине и одрживог развоја.
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4.1.5. Железнички саобраћај

Железнички саобраћај на овом простору има дугу традицију коришћења у робној 
и путничкој отпреми. Међутим, задњих деценија ова активност има опадајући тренд, 
нарочито у обиму путника, јер агресивност других облика саобраћаја, али и неуспоста-
вљање других просторних веза у циљу подизања нивоа услуге, су услови да транспорт 
путника железницом буде запостављен. Транспорт роба железницом на овом простору 
има тренд смањења, а један од основних разлога је смањена дистанца транспорта због 
распада Југославије и неекономичност превоза овим видом саобраћаја на кратке дистан-
це због претовара и манипулативних радњи.

Превоз путника и робе, одржавање и надзор над железничком инфраструктуром, 
као и све друге послове везане за железнички саобраћај, поверени су Јавном предузећу 
“Железнице Србије”. Укупна дужина железничке инфраструктуре на територији Репу-
блике Србије 3.809 км, од чега је електрификовано 1.247 км. Магистралне пруге су у 
дужини од 1.767 км, а индустријски колосеци 773 км.

На територији Општине Бачка Паланка, железнички саобраћај се одвија преко 
пруге Нови Сад - Гајдобра – Оџаци- Богојево (у категорији регионалних пруга у Војво-
дини), као и железничким краком од Гајдобре до Бачке Паланке.
Евидентне су трасе демонтираних пруга:

 - Бачка Паланка - Бач,

 - Бачка Паланка - Нова Гајдобра – Гајдобра – Силбаш – Деспотово - Савино Село 
- Кула које су у планским документима задржане као резервисани саобраћајни 
коридори.

Истовремено, у градској структури Бачке Паланке, у дужем времену није у екс-
плоатацији колосек између станица Бачка Паланка и Стара Паланка.

Истовремено, у самом насељу Бачка Паланка није организован железнички пут-
нички саобраћај, који је био организован до средине осамдесетих година, и који је од 
тада обустављен,што је изузетак за насеља те величине. Недостатак таквог саобраћаја 
није само саобраћајни проблем, већ и има карактеристике општедруштвеног и социјални 
проблематичног карактера.

Просечна старост пруга је 90 година. У периоду 80-их година прошлог века пруга 
Нови Сад - Гајдобра – Оџаци – Богојево је реконструисана, као и деоница Гајдобра - Ба-
чка Паланка и налазе се у релативно добром стању (сем реконструкције колосека у ста-
ницама Футог, Гајдобра, Оџаци и Каравуково). 

Пругу карактерише низак ниво експлоатације и неискоришћености потенцијала 
како у превозу путника тако и транспорта роба и материјала. Одређени (мањи) број при-
вредних субјеката користи железничку инфраструктуру као вид транспорта производа, 
али остали немају везу са индустријским колосецима. Постоји реална потреба за пове-
зивањем тих привредних субјеката на железничку мрежу, као и за изградњом лучког 
терминала у Бачкој Паланци и његовог повезивања са индустријским колосеком. 

На територији општине постоји 26 пружних прелаза од којих је само два обез-
беђено рампом, док остали имају само неопходну сигнализацију у виду Андрејиног крс-
та. Безбедност учесника у саобраћају изискује максималне напоре за обезбеђивање свих 
пружних прелаза у складу са законом. Поред тога, највећи проблеми у функционисању 
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железничког саобраћаја су недостатак вучних средстава и мали осовински притисак на 
појединим деоницама пруге. Постоји и потреба за ревитализациом железничке станице 
Стара Паланка.

Према подацима из Просторног плана општине Бачка Палака планирана је мо-
дернизација пруге и сигнално-безбедоносних уређаја према европским стандардима. 
Модернизацијом пруге уз електрификацију, изградњом нових капацитета (деонице Ба-
чка Паланка - Бач, триангле Кесићев салаш, индустријски колосек до луке у Бачкој Па-
ланци и формирање теретне станице у индустријској зони Југ), као и реконструкцијом 
постојећих садржаја побољшали би се експлоатациони параметри (брзина и носивост), 
што би омогућило потпуно  укључење овог вида саобраћаја у робни и путнички транс-
портни систем.

4.2. Водни саобраћај и капацитети наутичког туризма

4.2.1. Водни саобраћај

Општина Бачка Паланка својим географским положајем гравитира ка реци Дунав. 
Река Дунав, после Волге, друга река по дужини на европском континенту (од његових 
2.850 километара, пловно је 2.411 км, од чега свих 588 км кроз Србију) и представља Па-
невропски саобраћајни коридор 7, најзначајнију водну саобраћајницу у Европи, односно 
основу европских унутрашњих пловних путева заједно са Рајном и Мајном и повезује 
Црно море са Северним морем. Као таква, река Дунав са придруженим транспортним 
коридорима, представља потенцијал економског развоја у овом региону.

У сливу Дунава живи око 115 милиона становника ЕУ, практично сваки пети ста-
новник Уније. Дунав повезује девет европских држава - Немачку, Аустрију, Словачку, 
Мађарску, Хрватску, Србију, Румунију, Бугарску и  Молдавију. Дунавски регион пред-
ставља значајну тачку додира између програма Кохезионе политике ЕУ, програма за др-
жаве у оквиру Европске суседске политике и потенцијалних кандидата за пријем. Због 
тога представља област у којој може да се развије појачана синергија између различитих 
политика ЕУ: кохезија, транспорт, туризам, пољопривреда, рибарство, економски и со-
цијални развој, заштита околине, проширење и суседска политика. Значај Дунава прева-
зилази појединачни утицај било које од држава кроз које протиче. Да би се трајно решило 
питање загађења Дунава, одбране од поплава и сличних проблема, као и за ефикасно 
искоришћење његових потенцијала, неопходно је било дефинисање свеобухватне стра-
тегије која ће бити плод консензуса земаља обухваћених регионом. Резултат је Дунавска 
стратегија, коју је 9. децембра 2010. године усвојила Европска комисија и проследила 
Европском парламенту на усвајање. Дунавска стратегија почива на три стуба:

 - унапређење повезаности и система комуникације (посебно у областима транс-
порта, енергије и информација);

 - очување животне средине и превенција од природних криза;

 - јачање потенцијала за друштвено-економски развој;

из којих проистичу следећи циљеви и приоритети: унапређење транспортне ин-
фраструктуре и енергетских веза; заштита околине и борба против загађења; унапређење 
економске сарадње и одрживог развоја, као и културне сарадње и туризма и унапређење 
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сарадње у области превенције природних катастрофа (поплаве и друго), односно јачање 
сарадње у сектору безбедности.

Како је река Дунав, са тачке гледишта целе државе неискоришћен ресурс, иста је 
ситуација и са општином Бачка Паланка. Пристаниште у Бачкој Паланци је изграђено 
1867. године и налази се на левој обали Дунава на 1295. километру, данас је делимично 
изграђено и опремљено за манипулацију одређеним структурама роба. 

Лука Бачка Паланка је смештена на левој обали реке Дунав, на 1295 км, у јужној 
зони насеља Бачка Паланка. Основна делатност Луке је пружање услуга, а допунска де-
латност је производња и продаја бетона, сепарисаног и природног шљунка и песка. Лука 
Бачка Паланка пословала је као самостално предузеће, док од 2006. године постаје део 
пословног система Victoria Group.

Лука за пружање лучке услуге претовара роба користи 322 м уређене обале, пор-
талну дизалицу, лучки мобилни кран, пловну дизалицу и лучки потискивач. Лука пру-
жа услуге  претовара свих врста расутих и генералних терета: житарица, минералних 
ђубрива,старог железа, шљунка, дрвета и осталог, у ринфузи, у врећама, џамбо врећама, 
котурима, сандуцима, бурадима, на палетама и друго.

Локална самоуправа је препознала потребу за изградњом робно-транспортног 
центра, у зони Луке, у индустријској зони Југ, који ће повезати најразвијеније привредне 
субјекте са територије општине („Синтелон“, „Таркет“, „Карлсберг“, „Нектар“ и „Малти-
некс“ итд.) помоћу чворишта друмско-железничко-речног саобраћаја. 

Проблеми који стоје на потпуној реализацији општинске стратегије у односу на 
реку Дунав су недефинисан статус луке у плановима развоја, приватно власништво над 
луком и израда свих потребних докумената за реализацију пројекта изградње наменског 
пристана и пратеће инфраструктуре за пријем дела домаће и међународне туристичке 
флоте која транзитира Дунавом. Посебну пажњу треба посветити максимизацији иско-
ришћења капацитета наутичког туризма, и одредити начин пројектовања марине и прис-
тана.

Поред реке Дунав, други пловни пут на територији општине Бачка Паланка пред-
ставља канал Дунав-Тиса-Дунав (канал Бачки Петровац - Каравуково). Канал ДТД је је-
динствени систем канала првенствено изграђен за заштиту од поплава и за наводњавање 
земљишта, али се користи и као пловни пут, за отпадне воде, за туризам, лов и риболов. 
Систем канала који се протежу на око 12.700 км², између река Дунав и Тиса, у Бачкој 
и Банату. Укупна дужина канала је 929 км, укључујући нове и старе канале и притоке 
које су биле целе или делом обновљене и интегрисане у систем канала. У мрежи канала 
постоји 51 објекат - 24 капије, 16 предводница, 5 сигурносних капија, 6 пумпи, као и 180 
мостова. Ова мрежа омогућава сушење око 700.000 хектара земљишта и наводњавање 
50.000 хектара. Могућа пловидба каналом је 664 км. У систему канала налази се 14 лука 
за утовар-истовар терета. Потенцијали Канала ДТД у робнотранспортном смислу нису 
искоришћени, посебно у смислу превоза пољопривредних производа. Проширивање, од-
муљивање и инфраструктурно опремање канала захтева велика финансијка средства, 
па се у том проблему треба прићи у синергијској акцији са покрајнским и републички 
надлежним институцијама, али и европским фондовима који подржавају пројекте ове 
врсте.
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4.2.2. Капацитети и развој наутичког туризма

Према просторном плану Републике Србије, у коридору међународног водног 
пута Е80 – Дунав, предвиђено је (мимимум) 39 марина, између осталог и у Бачкој Палан-
ци према Просторном плану Бачке Паланке и према Плану генералне регулације Бачке 
Паланке локација марине је предвиђена између градске плаже и моста 25. Мај. 

Истовремено, на основу претходно утврђених критеријума, такође, Просторним 
планом дефинисане су најатрактивнија насеља и локације за највиши ранг марина: на-
утичко-туристичких центар у коридору водног пута и зони његовог утицаја, и између 
осталих критеријуме је задовољила и локација у Бачкој Паланци. 

Такође, посебном Студијом мреже марина, на нивоу АП Војводине, односно кон-
цепцијом развоја прихватних објеката наутичког туризма дате су локације - зоне у који-
ма је планирано успостављање наутичких садржаја различитих нивоа опремљености 
(категорије: наутички центри, марине, туристичка пристаништа и наутичка сидришта). 
На међународном пловном путу Дунав - коридору VII осим Апатина као за сада једи-
не марине која има одговарајуће садржаје планирани су и Нови Сад (наутички центар), 
Панчево, Ковин, Бела Црква, Бачка Паланка, Бач, Оџаци, Беочин, Сремски Карловци, 
Инђија, Стара Пазова – марине, док се остале локације разврставају у распону од марина 
до привезишта (сидришта); 

Овај концепт  врло је важан, управо због концепта успостављања „мрежа марина“, 
које морају бити умрежене и у јединственој функцији. Планира се повећање искоришће-
ности и броја посетилаца у оквиру наутичких капацитета марине Бачка Паланка, као и 
броја пристајања у оквиру путничког пристаништа Бачка Паланка, а све то  представља 
важан туристички потенцијал Општине.

4.3. Карактеристике мултимодалног саобраћаја, интермодалних технологија и 
логистике, са могућношћу развоја у Бачкој Паланци

Мултимодални транспорт је слабо развијен и превасходно се идетификује са 
транспортом контејнера у интерконтиненталном саобраћају. Интермодалне технологије 
су употреба свих врста контејнера (класични, фриго, танк и др.) и такође употреба ове 
технологија је занемарљиво мала, пре свега због непостојања одговарајућих терминала 
за претовар интермодалних транспортних јединица.

Логистика је скуп активности за снабдевање сировинама и полупроизводима, као 
и дистрибуцијом полупроизвода и готових производа. Први од циљева, за развој логис-
тике је изградња терминала и робно-транспортних центара.

У просторном плану Републике Србије, у делу „Планиране индустријске зоне и 
индустријски паркови“ дато је и планско решење за индустријску зону и логистички 
центар у Бачкој Паланци. 

Регионалним Просторним планом АП Војводине предвиђени су регионални цен-
три – логистички центри са интермодалним терминалима (тачке прикупљања робних 
токова) на територијама следећих јединица локалне самоуправе: 

 - Сомбор; - Сента; - Ковин; - Зрењанин; - Вршац; - Инђија; - Стара Пазова; - Ба-
чка Паланка; - Рума. Основна намена оваквог планирања, по регионалним цен-
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трима, је формирање „логистичких гроздова“, односно међусобног груписања 
и ефикаснијег повезивања, све ради рационалних транспортних трошкова.

На територији општине Бачка Паланка планиране су радне зоне и логистички 
центри на локацијама у Бачкој Паланци, Гајдобри (између Гајдобре и Нове Гајдобре), 
Челареву, Младенову и другим насељима. Све радне зоне не могу имати и логистичке 
центре са интермодалним терминалима, такви објекти су првенствено на регионалном 
принципу и на додиру све три врсте саобраћаја: друм-железница-вода. За сада тај услов 
задовољава једино локација у Бачкој Паланци, у индустријској зони „Југ“.  

4.4. Развој привредног амбијента

4.4.1. Пројекат формирања Слободне зоне - потенцијална локација за формирање 
слободне зоне  у Индустријској зони "Југ"

У Индустријској зони ”Југ” у Бачкој Паланци постоје велики потенцијали за фор-
мирање Слободне зоне, и те потенцијале треба посебно систематизовати, обрадити и 
анимирати инвеститоре у складу са Законом о слободним зонама. Радна зона „Југ“  укуп-
не површине 210 хектара обухвата блокове 94, 95, 96, 101, 101а, 101б, 104, 107, 108 и блок 
106 који у целости заузима и користи „Лука“. Основни статус земљишта на ком се налази 
Радна зона је градско грађевинско земљиште. У оквиру овог подручја саобраћајне, кому-
налне, спортско-рекреативне и зелене површине су у државном власништву и то укупне 
површине око 98 хектара. Ову Радну зону чине комплекси: „Таркет“ д.о.о., „Ениа“ д.о.о., 
„Малтинекс“ д.о.о., „Бачка“ а.д., „Дунавпревоз“ а.д., и „Пословно – производни центар 
Бачка Паланка“ а.д. чији је оснивач и већински власник Скупштина општине Бачка Па-
ланка функционише у овој зони. „Пословно – производни центар Бачка Паланка“ нала-
зи се на површини око 11 хектара, има право коришћења 6 индустријских хала укупне 
површине 5.400 м² које у производне сврхе користе италијански и словеначки партнери. 

На основу Закона о слободним зонама, а нарочито на основу чланова 2, 3 и 4 Уред-
бе о ближим критеријумима за оцену економске оправданости подручја слободне зоне 
могу се створити услови за формирање слободне зоне у Бачкој Паланци у Индустријској 
зони ”Југ”.

Стратешки оквир је сагледан у оквиру напора Министарства финансија Републи-
ке Србије - Управа за слободне зоне које планира отварање слободних зона у јединица-
ма локалних самоуправа које имају капацитета, земљиште у својини и заинтересоване 
стране инвеститоре. Крајњи корисници су сви привредни субјекти у окружењу који могу 
имати интереса да под повољним царинским околностима привређују у слободној зони.

4.5. КАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗА ВОДОПРИВРЕДЕ И 
ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.5.1.  Водопривредна инфраструктура - снабдевање водом

4.5.2. Водовод

Водоснабдевање у АП Војводини се дефинише као најнеповољније у Републици 
Србији. Исто се односи и на физичко-хемијске карактеристике воде. Вода се добија ес-
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кплоатацијом алувијалних изворишта што доводи до снижења нивоа подземних вода. 
Сам регионални систем снабдевања у Војводини састоји се од пет система: Новосадски, 
Бачки, Сремски, Јужнобанатски систем и систем горње Тисе. Од укупног броја насеља у 
Војводини, организовано снабдевање водом путем јавних водовода има 396 насеља пу-
тем 339 водовода од којих са 47% управљају јавна предузећа, а са 53% управљају месне 
заједнице. Око 4% становништва Војводине (69 насеља) нема водовод па се водом снаб-
дева из јавних и сопствених бунара и чесми.

Према Просторном плану Републике Србије општина Бачка Паланка припада но-
восадском регионалном систему снабдевања водом чија је окосница алувион Дунава, 
ком припадају још и општине: Нови Сад, Беочин, Бачки Петровац, Темерин, Жабаљ и 
Зрењанин. Новосадски водоводни систем је најразвијенији и највећи у Војводини и њиме 
се данас снабдева водом за пиће више од 12% становништва Војводине. Овај систем има 
могућност повезивања са Бачким систем преко Темерина и Србобрана, а планира се и 
повезивање са Сремским системом преко Сремских Карловаца и Инђије. Овде је посеб-
но потребно нагласити значајан проценат микробиолошке неисправности воде за пиће 
локалних водовода насеља у јужној Бачкој, пре свега због постојања трајне фекалне кон-
таминације.

Снабдевање становништва Бачке Паланке водом за пиће одвијало се до шездесе-
тих година двадесетог века из десетак јавних чесми - артешких бунара. Организовано 
водоснабдевање датира од 1962. године, односно након изградње првих деоница градске 
водоводне мреже и пуштања у рад првог градског изворишта и црпне станице „Мали 
водовод“.

Почетком седамдесетих година прошлог века, паралелно са интезивирањем из-
градње градске водоводне мреже, почела је и експлоатација подземних вода са новог 
изворишта на периферији града - „Ристић пут“. На локацији овог изворишта 1990. године 
је изграђено постројење за прераду воде за пиће - „Фабрика воде“ капацитета 125 л/с. 

До 2002. године у експлоатацији су била оба изворишта „Мали водовод“ и „Ристић 
пут“, с тим да је извориште „Ристић пут“ обезбеђивало 90% укупног капацитета. „Мали 
водовод“ је представљало резервно извориште капацитета око 10 л/с.

Квалитет воде једино задовољава у граду Бачка Паланка због тога што постоји 
фабрика воде, а у насељеним местима квалитет не задовољава (са изузетком Визића и 
Нештина). Индустрија има сопствене бунаре. Тако на пример, ''Таркет'', ''Сладара Мал-
тинекс'', ''Нектар'' итд. се снабдевају водом из сопствених бунара од којих су неки у зони 
водозахвата градских бунара. Међутим, санитарном водом се снабдевају из градског во-
довода.

У граду Бачка Паланка, водоводни систем одржава ЈКП ''Комуналпројект''. Си-
туација је у осталим насељеним местима много сложенија. Водоводи су препуштени 
одржавању сеоским месним заједницама које нису оспособљене за одржавање сложеног 
система као што је водовод, поготово за контролу квалитета воде и управљање. Поједине 
месне заједнице (Нештин, Визић, Силбаш, Младеново, Параге, Деспотово, Пивнице) су 
дале сагласност да ЈКП "Комуналпројект" управља њиховим водоводима, док су друге 
месне заједнице (Гајдобра и Нова Гајдобра) повериле свој водовод на управљање преду-
зећу Универзал доо из Гајдобре.

Основни проблеми у снабдевању становништва водом су недовољни капацитети 
изворишта, неодговарајући третман воде у сеоским насељима, као и застарела водоводна 
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мрежа, што узрокује губитке у експлоатацији. Вишедеценијска експлоатација без озбиљ-
нијих захвата у одржавању и модернизацији условили су да су бунари данас у лошем 
стању, малог капацитета и на граници економске исплативости. Пумпе и остала опрема 
су такође у лошем стању, као и одржавање опреме, што је посебан проблем у сеоским 
срединама.

Просторним планом општине Бачка Паланка (Службени лист 20/2012 страна 425.) 
предвиђен је развој нових потенцијалних изворишта за снабдевање из издана алувијал-
ним седиментима Дунава на потезу Бачко Ново Село - Бачка Паланка и на потезу Чела-
рево - Футог.

4.5.3. Одвођење отпадних вода, атмосферска и фекална канализација

Површинске воде, природни и вештачки водотокови изложени су перманентној 
деградацији, упуштањем отпадних индустријских и насељских вода. Зато се ове воде 
морају прихватити и одвести до реципијента.

На простору општине Бачка Паланка развијаће се сепарациони канализациони 
системи, којима ће се посебно одводити фекалне отпадне воде, а посебно атмосферске 
отпадне воде.

4.5.4. Атмосферска канализациона мрежа

Изградња инфраструктуре атмосферске канализације има за циљ да обезбеди 
заштиту урбанизованих површина унутар насеља и индустријских погона од плављења 
атмосферским водама.

Одвођење атмосферских вода ужег градског подручја се врши зацевљеним ко-
лекторима који се изливају у баре у приобаљу града. Прикупљене воде се из баре преко 
одбрамбеног насипа препумпавају у Дунав путем црпне станице. Северни делови на-
сеља се одводњавају у мелирационе канале који почињу у градском подручју, а припадају 
мелиорационом систему канала атара. Из мелиорационих канала воде се препумпавају 
путем црпних станица у Дунав које су у надлежности водопривреде. 

Проблеми одвођења атмосферских вода у насељима општине Бачка Паланка су за-
пуштени и лоше изграђени канали. Одвођење атмосферских вода у граду Бачка Паланка 
има следеће проблеме: нејасна и недефинисана надлежност над планирањем, изградњом 
и одржавањем објеката атмосферске канализације. У питању су мелирациони канали 
унутар грађевинске зоне града, као и отворени канали периферних делова насеља.

Главни реципијент атмосферских вода града су баре у брањеној зони приобаља, а 
те баре у будућности треба да имају још неке намене. Оне су предвиђене за регатну арену 
као уређен простор. 

Започети систем атмосферске канализације чини основу решења и у наредном 
планском периоду, односно доћи ће до измене концепције, а суштина је да се атмосферс-
ке воде са грађевинског подручја пребацују у реципијент Реку Дунав преко три црпне 
станице: ЦС Мост, ЦС Павловац, и ЦС Сајловац. 

До изградње нове атмосферске канализције задржаће се досадашњи начин од-
вођења помоћу ригола и отворених канала.
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4.5.5. Фекална канализациона мрежа

Фекална канализациона мрежа на територији општине Бачка Паланка је нераво-
мерно развијена. Град Бачка Паланка је скоро стопроцентно покривен канализационом 
мрежом. Систем је гравитациони, а реципијент је река Дунав. Гравитационе системе 
имају и нека села као што су Карађорђево (покривеност 73%) и Челарево (покривеност 
скоро 100 %). Тренутно се фекална канализација гради у Младенову, Товаришеву, Гајдо-
бри и Новој Гајдобри.

Пројектна документација за изградњу канализационих система се тренутно ради 
за села: Нештин, Визић, Силбаш, Пивнице, Обровац и Деспотово у организацији мес-
них заједница. Присутни су системи гравитационих мрежа и системи под притиском. 
Реципијенти су река Дунав за насеља уз реку и мелиорациони атарски канали за остала 
насеља.

Пројектовање и изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода су под ингерен-
цијом надлежних водопривредних организација. Пречишћавање отпадних вода града је 
изведено путем таложења по законима који су важили у време изградње ових објеката. 
Уређаји за таложење нису у функцији. Пречишћавање отпадних вода села је у изградњи 
у Товаришеву и Новој Гајдобри. У Товаришеву је технологија ''мокрих поља'', а у Гајдо-
бри СБР технологијом, што значи да технологија пречишћавања није унифицирана, што 
отежава и поскупљује одржавање. У експлоатацији канализација отпадних вода, велик 
проблем је прикључење атмосферских вода на исту, јер су капацитети фекалне канализа-
ције ограничени и нису пројектовани за повећање атмосферске канализације у кишном 
периоду.

Основни предуслов за системски развој мреже фекалне канализације на тери-
торији целокупне општине јесте израда Генералног пројекта одвођења отпадних вода 
насељених места. На тај начин ће се превазићи примарни проблем разноликости више 
типова канализационих мрежа и технологија за пречишћавање отпадних вода и њихо-
во повезивање у функционалан систем. Фекалне отпадне воде у насељима ће се при-
купљати засебним зацевљеним канализационим системом и усмерити ка планираним 
постројењима за пречишћавање отпадних вода.

Пре упуштања отпадних вода у реципијент, предвиђа се њихово пречишћавање 
на централном постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Капацитет ППОВ-а 
мора бити усклађен са демографским растом и планираним повећањем индустријских 
капацитета. Генерални пројекат треба да предвиди и омогући коришћење тзв. групних 
система, којима се једним ППОВ пречишћавају отпадне воде из више оближњих насеља, 
повезаних магистралним колекторима са одговарајућим КЦС (канализационим црпним 
станицама). Мања насеља, туристички локалитети и центри, као и викенд зоне, проблем 
одвођења и пречишћавања отпадних вода решаваће преко компактних мини уређаја за 
биолошко пречишћавање.

4.5.6. Хидротехничке мелиорације 

Распрострањеност и изграђеност водопривредне инфраструктуре на територији 
општине Бачка Паланка је задовољавајућа, али је због њихове запуштености и неодржа-
вања проблем одвођења сувишних вода и даље присутан.
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Границе мелирационог подручја ВД ''Дунав'' су са југа и запада река Дунав, са се-
вера ОКМ, од преводнице Српски Милетић, преко Каравукова, Савиног села до Бачког 
Петровца. Источна граница је према мелиорационом подручју које одржава ВП ''Шајкаш-
ка'' Нови Сад, а крајња северозападна је ка подручју ВП ''Западна Бачка'' Сомбор. Укупна 
површина мелиорационог подручја је око 130.000 хектара. Подручје општине брани се од 
високих вода Дунава одбрамбеним насипом почев од Челарева до Младенова у укупној 
дужини од око 27 км насипа и око 7 м високе обале.

Одводни мелиорациони канали у атарима су део система ДТД и у надлежности 
су ЈВП ''Воде Војводине''. Одводњавање воде се врши гравитационо са горњих делова, а 
у ритским деловима одвод сувишних вода се врши помоћу црпних станица. У овој об-
ласти постоје велики проблеми јер су водопривредни објекти запуштени и нису у пуној 
функцији. У том смислу постоји велика опасност од подземних вода и атмосферских 
падавина. 

Бројни су проблеми присутни када је у питању стање мелиорационе инфраструк-
туре. У последњих двадесет година није било улагања у водопривредне објекте и зато 
су у веома лошем стању. Оперативна функционалност је битно смањена, тиме је и угро-
женост подручја која се третирају повећана. Зато се морају обезбедити велика средства 
и њихово обезбеђивање може бити велики проблем. Застарелост законске регулативе, 
спорост државе у решавању суштинских проблема су проблеми који су дефинисани и 
који се морају решавати. Проблем је и нејасан и недефинисан статус одржавања мелиора-
ционих канала на релацији општина – водопривреда.

4.6. КАРАКТЕРИСТИКЕ И  АНАЛИЗА ЕНЕРГЕТИКЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.6.1. Електрична енергија

На територији општине Бачка Паланка изграђена је целокупна преносна као и 
дистрибутивна мрежа која снабдева домаћинства и индустрију (100% покривеност). 
Дистрибуцију и управљање над електричном енергијом на територији општине Бачка 
Паланка врши ''Електровојводина'' из Новог Сада са погоном у Бачкој Паланци.

Снабдевање електричном енергијом на територији општине Бачка Паланка је 
обезбеђено из трафостанице ТС ”Бачка Паланка 1”, трансформација 110/35 kV и ТС "Ба-
чка Паланка 2" 110/20 kV, са уграђеним трафоима снаге 20 kV и 2x31 МVА. Трафостани-
це ТС "Бачка Паланка 1" и ТС "Бачка Паланка 2" лоциране су на северном делу насеља 
Бачка Паланка. ТС "Бачка Паланка 1" везана је на 110 kV далековод бр.159/1 Србобран 
- Бачка Паланка 1 и бр. 159/2 Бачка Паланка 1 - Бачка Паланка 2, а трафостаница ТС "Ба-
чка Паланка 2", на далеководе 110 kV бр. 159/2 Бачка Паланка 1 - Бачка Паланка 2 и бр. 
1011 Бачка Паланка 2 - Футог. Трафостанице ТС "Бачка Паланка 1" и "Бачка Паланка 2", 
су повезане у 110 kV прстен Футог - Нови Сад 3 - Србобран.

Преко територије Општине прелази и 220 kV далековод бр. 209/2 Сремска Мит-
ровица 2 - Србобран. Ови далеководи чине и део основне преносне електроенергетске 
мреже за територију АП Војводине.

Са постојећом преносном мрежом и трансформаторским станицама, потребе за 
електричном енергијом задовољавају критеријуме испоруке електричне енергије свим 
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категоријама купаца. И поред тога, постоје бројни проблеми у функционисању електрое-
нергетске мреже на територији општине Бачка Паланка. Постоје насеља и делови насеља 
где се дешавају велики падови напона, а из разлога што ширење насеља и повећање броја 
корисника није пратило и сразмерно ширење и развој електроенергетске мреже. Поједи-
ни делови мреже су застарели и неопходна је њихова модернизација. Неопходна је тран-
сформација мреже са 10 kV на 20 kV мрежу, како због сталног повећања броја домаћин-
става као корисника, тако и због напајања индустријских зона као много захтевнијих 
потрошача. Поред наведених техничко-структурних проблема и у електроенергетском 
сектору су неизбежни административни проблеми, попут компликоване процедуре до-
бијања сагласности на прикључење на електроенергетску мрежу, док се потенцијални 
инвеститори плаћају бројне таксе за прикључак, трафостаницу, енергетску сагласност 
итд. 

У периоду до 2020. године планира се далековод 400 kV Нови Сад 3 Бачка Палан-
ка. Средњенапонски 35 kV водови прећи ће на 20 kV напонски ниво, а трафостанице 35/10 
kV и 35/20 kV задржаће се као 20 kV разводна чворишта.

4.6.2. Нафтоводна инфраструктура

Траса планираног Паневропског нафтовода би највероватније требало да прати 
трасу постојећег нафтовода са телеметријским каблом (нафтовод Ријека–Панчево) који 
једном од својих деоница пролази кроз територију општине Бачка Паланка.
Све активности на избору трасе будућег Паневропског нафтовода потребно је ускладити 
са одговарајућим прописима и техничким нормативима за изградњу гасовода, уз 
поштовање планираних активности на овом простору према овом Плану.

4.6.3. Гасоводна инфраструктура

Када је реч о снабдевености општине Бачка Паланка са гасом као енергентом, 
само су Бачка Паланка - град, Челарево, Нештин и Визић покривени гасоводном мре-
жом. Дистрибуцију и управљање гасом на територији општине Бачка Паланка тренутно 
обављају две фирме: ЈП “Србијагас” и ДП “Нови Сад-Гас” из Новог Сада. ЈП ''Србијагас'' 
снабдева гасом велике индустријске потрошаче као што су ''Таркет'', ''Карлсберг'', ''Нек-
тар'' итд., док ДП ''Нови Сад - Гас'' омогућава широку потрошњу домаћинстава и малих 
индустријских потрошача. Снабдевање потрошача гасом на подручју општине Бачка 
Паланка обезбеђено је са разводног гасовода високог притиска РГ-04-11 Футог - Бачка 
Паланка. Прикључни гасовод за насеље Челарево, РГ-08-04.

На територији општине Бачка Паланка планира се изградња разводног гасовода 
и ГМРС (главна мерно-регулациона станица) за насеље Обровац, а затим од ГМРС ''Об-
ровац'' планирају се разводни гасоводи за насељена места Младеново, Товаришево, Нова 
Гајдобра, Гајдобра, Силбаш и Параге.

4.6.4. Обновљиви  извори  енергије

Обновљива енергија попут биомасе, ветра, соларне и геотермалне енергије и мини 
хидроелектрана добија све већу пажњу од стране државних институција, потенцијалних 
инвеститора и потрошача. Европска унија (ЕУ) је током 2007. дефинисала комбиновани 
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циљ за државе чланице који подразумева да до 2020. године, 20% укупне потрошње 
енергије мора потицати из обновљивих извора. 

Према дефиницији коју је предложила Међународна агенција за енергију 2000. 
године, обновљиви извори енергије су они извори чија се енергија експлоатише истом 
брзином којом се и обнавља, а основна подела је на:

 - класичне: сагорљиви, обновљиви и отпаци (чврста биомаса, дрвени угаљ, 
пољопривредни и животињски отпаци, комунални и индустријски отпаци, би-
огас) и хидроелектране

 - нове обновљиве изворе: мале хидроелектране, геотермална енергија, сунчева 
енергија, ветар, енергија мора (таласи, плима и осека, термални градијент)

Национална стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године („Сл. 
Гласник Републике Србије" бр. 44/05) наглашава као приоритет штедњу и рационално 
коришћење енергије и дефинише правце развоја и искоришћења неконвенционалних из-
вора енергије. 

Потенцијали обновљивих извора енергије на територији Републике Србије се про-
цењују на 4 милиона тен, и то:

 - Соларна енергија - 640.000 тен;

 - Биомаса - 2.68 милиона тен;

 - Мале хидроелектране - 1 747 GWh или 440 000 тен;

 - Геотермална енергија - 185 000 тен;

 - Енергија ветра - 160.000 тен.

На простору општине Бачка Паланка као алтернативни облици енергије могу се 
користити: биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева енергија и енергија ветра. 

Територија општине Бачка Паланка је претежно пољопривредни крај (са значај-
ном количином био-отпада), а енергетски потенцијал биомасе је концентрисан баш у 
отпацима од пољопривреде, шумске и дрвопрерађивачке масе. Због великих трошкова 
транспорта (кабасти терети) индиције говоре да биомасу на овом простору треба ко-
ристити у непосредној близини настанка ових сировина (у оквиру појединих насеља и 
садржаја) ради задовољавања енергетских потреба објеката пољопривредне производње.

4.6.5. Коришћење термоминералних вода

Покренут је врло значајан Пројекат под називом "Пројекат детаљних хидролош-
ких истраживања подручја Бачке Паланке и израде дубоке истражне бушотине BČP-1/
HDT за вишенаменско коришћење термоминералних вода". Овај пројекат је израђен од 
стране Универзитета у Београду, Рударско-геолошког факултета, и за овај пројекат су 
прибављене све неопходне дозволе. Ово је један од стратешких пројеката општине Бачка 
Паланка. 
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4.7. КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА 
И ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

На подручју општине Бачка Паланка, на основу дугорочног плана развоја преду-
зећа ''Телеком Србија'', дигиталне, комутационе и транспортне мреже на подручју регио-
налног чвора Бачка Паланка, планирана је изградња оптичких спојних каблова у коридо-
рима саобраћајница свих нивоа. Планирани су следеће оптичке кабловске везе: Нештин 
– Визић, Бачка Паланка – Нова Гајдобра – Гајдобра - Силбаш, Бачка Паланка - Оџаци, 
Бач - Бачка Паланка, као и телеметријски каблови уз гасоводе и нафтоводе до границе 
са Хрватском.

Систем преноса треба да се одвија преко дигиталних аутоматских комутационих 
чворишта централа довољног капацитета, које треба поставити у свим насељима. За сва-
ко домаћинство обезбедити по један директан телефонски прикључак, као и довољан 
број прикључака за све привредне кориснике. У складу са плановима развоја надлежног 
предузећа планирана је изградња комутационих чворишта у насељима Бачка Паланка, 
Нова Гајдобра и Челарево.

Оптички каблови омогућују рад више система преноса великог домета са разли-
читим дигиталним протоком, који се коришћењем нових техника мултиплексирања и 
модерних оптоелектронских компонената могу даље повећавати до веома великих ка-
пацитета. У свим насељима, викенд зонама и на туристичким и другим локалитетима, 
потребно је изградити приступну кабловску мрежу. У оквиру планираних релација оп-
тичких каблова предвиђена је релација Бач - Бачка Паланка - Футог - Нови Сад у оквиру 
извршне јединице Нови Сад. 

Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније у КО Дес-
потово, КО Параге, КО Товаришево, КО Обровац, КО Челарево, КО Бачка Паланка, КО 
Младеново, КО Нова Гајдобра, КО Нештин, КО Гајдобра, КО Карађорђево, КО Силбаш, 
КО Пивнице и КО Визић, омогућиће се рад овог система електронских комуникација на 
целом планском подручју.

У свим насељима за квалитетан пријем и дистрибуцију радио и ТВ сигнала, из-
градити кабловски дистрибутивни систем КДС .

4.7.1. Пошта

На подручју општине Бачка Паланка поштанске услуге се врше путем 15 јединица 
поштанске мреже, три у Бачкој Паланци и у сваком насељеном месту по једна, које врше  
све услуге и осигуравају врло добру покривеност свих насеља поштанским услугама. У 
наредном периоду поштански саобраћај одвијаће се преко постојећих поштанских једи-
ница у насељима, са евентуалним новим уговорним шалтерима у насељима и туристич-
ким локалитетима.

4.7.2. Увођење ”е” управе

Перспектива у овој области је увођење  "е" управе, као и изградња информационе 
инфраструктуре, у свим општинама, према стратешким документима ЕУ, Републике Ср-
бије, АП Војводине, које потенцирају и финансирају израду пројектне документације и 
реализацију пројеката. 
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Телекомуникациона и ИТ (информационо технолошка инфраструктура) има је-
дан од основних циљева, увођење електронске управе - изградња информационе инфра-
структуре, која подразумева повезивања јавног сектора путем:

 - успостављања ГИС-а савременим методама аквизиције просторних података;

 - ММС (мобил мапинг систем);

 - увођење савремених информационих технологија ( Claudi compjuting).

 

4.8. КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Под комуналним површинама и објектима подразумевају се гробља, пијаце, от-
пади, трафостанице (велике), затим главна мерно-регулациона станица, ватрогасни дом, 
резервоари за воду и уређај за пречишћавање отпадних вода, санитарна депонија кому-
налног отпада, вашариште и сточно гробље. Комуналне површине и објекти заузимају 
37,9 ха (2,09 % од укупне површине насеља).
Општина Бачка Паланка има у одређеној мери деградиран квалитет животне средине 
због неконтролисаних комуналних  активности, које угрожавају природне ресурсе.

Обзиром на акутне, и највећи проблем, због неадекватног одлагања комуналног 
отпада, општина Бачка Паланка се укључила у реализацију принципа Стратегије упра-
вљања отпадом и у складу са тим потписала је Споразум о формирању региона за упра-
вљање отпадом за више општина, чији је носилац активности Град Нови Сад. Израђен 
је и План управљања отпадом на нивоу Општине, који је прецизирао начин и динамику 
сакупљања отпада.

ЈКП Комуналпројект представља предузеће које се бави обављањем комуналних 
послова у оквиру општине Бачка Паланка. ЈКП Комуналпројект Бачка Паланка је орга-
низовано као јавно предузеће на основу одлуке о оснивању од 20. децембра 1991. годи-
не. Јавно комунално предузеће Комуналпројект, Бачка Паланка, бави се производњом 
и дистрибуцијом воде, бави се одржавањем водоводне и канализационе мреже и атмос-
ферске канализације као својом основном делатношћу.

На територији општине Бачка Паланка постоји делимично развијено тржиште 
секундарних сировина. Економски и други подстицајни механизми за коришћење ма-
теријала из отпада не постоје. Постоји делимично раздвајање отпада на месту настанка, 
од чега се већи део издвоји на депонији (папир, гвожде и пластика) док се једино пет 
амбалажа сакупља одвојено то јест постоји њено издвајање на месту настанка. Количине 
издвојених секударних сировина нису познате. Фирме „Пућан Комерц“ и „Браћа Илић“ 
у Бачкој Паланци, и „Грин Тек“ у Младеновцу су фирме које врше откуп секундарних 
сировина. Не постоји установљен и развијен систем обуке и јачања јавне свести за реша-
вање проблематике управљања отпадом.

Под појмом сакупљање отпада подразумева се уклањање отпада са места настан-
ка и његов транспорт до места одлагања (депоније) или места његове обраде (постројење 
за третман отпада). Сакупљање отпада може у појединим случајевима да буде изузетно 
комплексан проблем с обзиром да променљивост количине генерисаног отпада током 
времена у некој средини, услед локалних карактеристика које се могу огледати у лакшем 
или тежем приступу локацијама за сакупљање отпада и других карактеристика локал-
ног карактера.
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У општини Бачка Паланка број становника обухвацћен системом сакупљања от-
пада од стране комуналног предузећа ЈКП Комуналпројект износи 50% од укупног ста-
новништва у општини. Међутим уклањање отпада од одређеног процента становништва 
обављају фирме којима је поред ЈКП-а поверена делатност сакупљања и одношења отпа-
да, док у неким местима сакупљање и одношење отпада обавља и сама месна заједница.

Узевши у обзир да је тренутна покривеност од стране ЈКП Комуналпројект око 
50% становништва читаве општине, планом се предвиђа проширивање услуга ЈКП Ко-
муналпројекта на територију целе општине Бачка Паланка.

Сав отпад, осим опасног и индустријског отпада, који се сакупи на територији 
општине Бачка Паланка транспортује се и одлаже на главну депонију. Главна депонија 
у Бачкој Паланци се налази на удаљености од 2,08 км источно од првих кућа у насељу. 
Депонија се простире на површини од 4,89 ха, приближно је правоугаоног облика, а 
процењена висина отпада на локацији износи 2,5 м, на основу чега се добија да се на ло-
кацији налази 122250 м3 отпада. 

Поред градске депоније постоји и велики број дивљих сметлишта. Прекривање 
отпада инертним материјалом је условљено финансијским средствима, и врши се јед-
ном годишње. Прекривање инертним материјалом подразумева насипање песковитом 
земљом затим земљом II категорије. Депонија се налази на удаљености од 490м од реке 
Дунав. На депонији не постоји контрола одлагања отпада, те се на локацији може наћи 
животињског отпада. Отпад се повремено разгрће и сабија помоћу улта који се налази у 
механизацији депоније. 

Поред главне депоније на територији општине налази се већи број дивљих де-
понија које су лоциране дуж целе општине. Велики број дивљих депонија у већој мери 
људског немара и слабог рада инспекцијских служби.

Уклањање дивљих депоније не врши се услед недовољно финансијских средстава 
и чињенице да ће се на истим местим наставити са одлагањем отпада у наредном пери-
оду. Иако је највећи део територије општине покривен услугама сакупљања, појединци 
често користе дивље депоније за одлагање кабастог, грађевинског и других врста отпада.

4.9.  КАРАКТЕРИСТИКЕ И АНАЛИЗА СЕКТОРА УРБАНИЗМА

Сектор урбанизма се пре свега  идентификује са планском документацијом (Прос-
торни план, Генерални план, План детаљне регулације) и у оквиру Стратегије одрживог 
развоја општине овај сектор је неопходан ради издвајања стратешких циљева и приори-
тета у оквирима капиталних инвестиција од општег и јавног интереса општине Бачка 
Паланка.

Основни оквир за усмеравање сектора урбанизма, који се даље разрађује, је 
Просторни план општине Бачка Паланка (Службени лист општине Бачка Паланка број 
20/2012).

4.9.1. Мере и инструменти за имплементацију Плана 

Према Просторном плану општине Бачка Паланка развој, уређење, коришћење и 
заштита простора у обухвату Плана, односно реализација планских решења реализоваће 
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се на основу мера и инструмената за имплементацију Плана, које се заснивају на изради 
одговарајућих планских докумената и програма, изворима финансирања, одговарајућој 
институционалној подршци и информатичкој подршци.

Основни плански документи вишег реда, на коме је заснована израда Плана, су: 
ППРС, РПП АПВ и ППППН Фрушке горе, чије су одредбе у потпуности испоштоване 
у контексту просторних решења за ово подручје. Важећа урбанистичка документација 
је испоштована у контексту реализације основног циља израде Плана, а то је оптимална 
организација и одрживи развој простора Општине.

Израђен је и Просторни план подручја посебне намене међународног пловног 
пута Е80-Дунав (Паневропски коридор VII), (”Службени гласник РС”,број 14/15) који 
обухвата и део територије општине Бачка Паланка. С обзиром да је наведени простор-
ни план подручја посебне намене план вишег реда, у односу на овај План, извршена су 
усаглашавања планских решења из ППППН Е80-Дунав (Паневропски коридор VII) и 
овог Плана, како би стратешко развојне смернице из наведеног плана вишег реда биле 
важеће за ППО Бачка Паланка. 

Извори финансирања развоја и заштите планског подручја зависиће од врсте 
приоритетних пројеката који ће се реализовати и нивоа надлежности. Основне линије 
финансирања чиниће буџетска средства републичког, покрајинског и општинског ни-
воа, кредитна средства фондова и банака, као и учешће у различитим програмима Ев-
ропске Уније ради коришћења средстава из предприступних и структурних фондова за 
реструктурирање привреде и изградњу капиталних објеката. Финансијско-економске 
мере подразумевају и учешће општина из окружења приликом реализације регионалних 
пројеката.

Институционална подршка се односи на активно учешће свих субјеката који су 
наведени као учесници у имплементацији наведеног Плана. У том смислу општина Ба-
чка Паланка треба да буде главни носилац и координатор, који ће вршити координацију 
свих активности за реализацију Плана и који ће преко својих представника и стручних 
људи учествовати у свим активностима на његовој имплементацији. Праћење и коор-
динацију активности на реализацији Плана потребно је обезбедити кроз одговарајући 
информациони систем.

4.9.2. Стање и проблеми у сектору урбанизма 

Урбанистичка документација на свим нивоима урбанистичког планирања зао-
стаје за потребама инвестиционе изградње. Иако је израђен и усвојен велики број план-
ских и урбанистичких докумената, потребна је њихова даља израда, пре свега према 
Просторном плану и Плану генералне регулације,јер је планска и урбанистичка доку-
мунтација предуслов за развој инфраструктуре и привреде. Евидентно је да недостају, 
односно нису још усвојена поједина стратешка планска документа као што су: Планови 
детаљне регулације Јужне радне зоне, Приобаља у градском подручју, насељеног места 
Карађорђево и друго.

Велик проблем је споро исходовање сагласности и дозвола што је у надлежности 
општинских органа самоуправе. Пратећа службе као што је катастар, далеко заостају за 
потребама савременог инвестиционог планирања што је потребно изменити, у смислу 
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иницијативе локалне самоуправе према надлежној служби на републичком нивоу, ради 
постизања веће ефикасности ове службе на нивоу локалне самоуправе.

Претходном студијом оправданости  утврђена је  просторна, еколошка, друштве-
на, финансијска, и економска оправданост инвестиције за послове катастарског преме-
ра територије општине Бачка Паланка. У појединим градским зонама постоје значајна 
неслагања између стања евидентираног у катастарском операту са фактичким стањем на 
терену. Поменута неслагања су последица систематске грешке начињене приликом реа-
лизације претходног катастарског премера, а исте није могуће отклонити у фази његовог 
редовног одржавања. Обновом катастарског премера се у потпуности фактичко стање, у 
смислу просторне и имовинско правне евиденције, ставља у службену употребу. Преме-
ром ажурирани и верификовани подаци постају  поуздана подлога за процену вредности 
непокретности, у циљу обрачуна пореза на имовину, као и обрачуна и напалте накнаде 
за коришћење градског грађевинског земљишта. Републички геодетски завод је израдио 
пројекат премера КО општине Бачка Паланка. Пројекат се састоји из 18 тачака у пет фаза 
реализације од којих је ЈП Дирекција за изградњу реализовала прве три фазе.

Једна од основних делатности локалних самоуправа је газдовање над земљиштем, 
што је у значајној мери одређено просторним подацима, те од квалитета истих директ-
но зависи квалитет односно ефикасност газдовања простором и организацијом живота 
и рада. У оквиру реализације пословне стратегије и тежње за повећањем ефикасности 
и ефективности рада локалне самоуправе, неопходно је заокружити започети процес 
унапређења компоненти који чине „Геоинформациони систем“, а то су

 - Хардвер и Софтвер (стварања дата центра локалне самоуправе као првог кора-
ка ка остварењу циља "е-управе" и изградња инфраструктуре и оптичке мре-
же.);

 - Подаци  (прикупљање просторних података ММС-ом са интеграцијом већ 
постојећих);

 - Корисници (учинити доступним податке и постати провајдер истих).

Просторне информације у газдовању простором представљају најважнији ресурс, 
и као такви се користе у функцији планирања, уређења, експлоатације и очувања чове-
ковог природног окружења. 

Квалитет просторних података у корелацији је са квалитетом и ефикасношћу до-
ношења пословних одлука, посебно у оквиру рада пословних система каква су ЈП која се 
баве планирањем и изградњом, односно одржавањем.
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4.10. СВОТ АНАЛИЗА

СНАГЕ СЛАБОСТИ  

 - повољан географски положај општине

 - обилазница око Бачке Паланке

 - развијена привредна делатност

 - велики потенцијал за развој туризма

 - гасификација насеља

 - развијена путна мрежа (преко 400 km 
путева на територији општине)

 - мотивисаност општинске управе за из-
раду планске и пројектно-техничке до-
кументације

 - град Бачка Паланка – 100% покривеност 
канализационом мрежом

 - израда пројектне документације кана-
лизационог система за месне заједнице 
које нису покривене канализационом 
мрежом

 - индустрија има сопствене бунаре

 - повољан положај на Дунавском Кори-
дору 7 и могућности за уређење инфра-
структуре у  духу Дунавске стратегије

 - добра повезаност железничке и друмске 
везе

 - постојање међународне јавне луке Бачка 
Паланка

 - снабдевање електричном енергијом на-
сеља и индустријских зона (застарелост 
и преоптерећеност мреже)

 - уска грла у саобраћају

 - незавршен процес премера грађевин-
ског земљишта и комасације

 - застарела и неискоришћена железничка 
инфраструктура

 - недостатак детаљних урбанистичких 
планова на територији целе општине 
Бачка Паланка

 - нејасна организованост у домену урба-
нистичког планирања на нивоу општи-
не

 - недостатак пројектно техничке доку-
ментације за реализацију кључних 
пројеката

 - недостатак пројектно техничке доку-
ментације за инфраструктуру - индус-
тријске зоне, насеља итд.

 - нерешени имовински односи над 
земљиштем одређене намене

 - систем пречишћавања отпадних вода 
је застарео и разликује се у појединим 
деловима општине што узрокује веће 
трошкове одржавања

 - недовољни капацитети извориштаква-
литет воде задовољава једино у граду 
Бачка Паланка и у насељима Нештин и 
Визић

 - неодговарајуће управљање водоводним 
системом у месним заједницама

 - непостојање пречистача пијаће воде на 
нивоу општине

 - непостојање пречистача индустријских 
отпадних вода 

 - експлоатациони век водоводног система 
на измаку
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 - само Бачка Паланка, Карађорђево и Че-
ларево су покривене канализационом 
мрежом, за остала насеља је изградња у 
току или се припрема документација

 -  не постоји Генерални пројекат одвођења 
отпадних вода из насељених места

 -  поједини пречистачи отпадних вода ни-
су у функцији

 -  незавршеност канализационих система 
у свим насељеним местима

 -  запуштени и лоше изграђени канали за 
атмосферске воде

 -  нетачне и неажуриране КТП, катастар-
ско топографске подлоге

 -  неадекватна атмосферска канализација

 -  водопривредни објекти запуштени и 
нису у пуној функцији

 -  немају све месне заједнице изграђену 
гасоводну мрежу

 - нејасан и недефинисан статус одржа-
вања мелиорационих канала на релацији 
општина - водопривреда

 - застарелост противпожарне механиза-
ције и технике

 - интернет и кабловска телевизија не 
постоји у свим насељима

 - неискоришћеност обновљивих извора 
енергије

 - недостатак уређених пристаништа на 
каналу ДТД

 - неискоришћен потенцијал водног транс-
порта 

 - недостатак побољшања носивости пут-
не мреже, нарочито транзитних права-
ца, путем реконструкције садашње пут-
не мреже 

 - неповезаност луке Бачка Паланка са за-
леђем
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 - неискоришћење потенцијала канала 
ДТД у робнотранспортном смислу, по-
себно у смислу превоза пољопривред-
них производа

 - недефинисан статус луке у плановима 
развоја, приватно власништво над лу-
ком и недостатак израде свих потребних 
докумената за реализацију пројекта из-
градње наменског пристана и пратеће 
инфраструктуре



03. март 2016. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 6/2016 - страна 199  

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ
 - повољна законска регулатива на репу-

бличком и покрајинском нивоу

 - повољности комуникације и добри ам-
бијент у односима  са министарствима и 
секретаријатима 

 - процес придруживања ЕУ и могућност 
привлачења фондова

 - процес усвајања Дунавске стратегије и 
могућности искоришћења повољног ге-
остратешког положаја Бачке Паланке

 - географски положај (погранична општи-
на)

 - дефинисање трасе и статуса железнич-
ког индустријског чвора у зони „Југ“ у 
Бачкој Паланци и повезивање са луком 
на Дунаву

 - развој Луке Бачка Паланка

 - пројектовање и уређење наменског 
пристана и пратеће инфраструктуре за 
пријем дела домаће и међународне ту-
ристичке флоте која транзитира Дуна-
вом

 - планирање изградње новог моста на 
Дунаву и повезивање Бачке Паланке са 
Сремом (Нештин и Визић), чиме се отва-
ра директна веза према Срему и ка кори-
дорским правцима (Коридор 10)

 -  утицај политике

 -  одлив образованог кадра

 -  застарелост законске регулативе у поје-
диним инфраструктурним областима

 - спорост државе у решавању суштин-
ских проблема

 -  бирократија на вишем нивоу (дозволе, 
сагласности)

 - неприлагођеност постојећих закона 
конкретним ситуацијама на локалу

 - надлежности по питању одржавања 
путне мреже

 - недовољна и неефикасна едукација на 
локалном нивоу у односу на потребе 
имплементације планова националног 
и покрајинског нивоа

 - евидентно заостајање у изради урбанис-
тистичких планова насељених места

 - изостанак реализације донетих стра-
тешких докумената

 - могућност изградње робно – транс-
портног центра (логистичког центра, са 
интермодалним терминалом) помоћу 
чворишта друмско – железничког са-
обраћаја, у индустријској зони „Југ“,који 
би повезао најразвијеније привредне 
субјекте са територије општине (Синте-
лон, Таркетт, Царлсберг, Нектар, Малти-
некс итд.)

 - геотермални извори

 - развој водног транспорта

 - развој железничког транспорта
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4.11. ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

ПРИОРИТЕТ ЦИЉ МЕРА

1. Урбанизам - савремено, 
функционално и урбано 
уређен простор општине 
Бачка Паланка

1.1.Урбанистичко – 
планском документацијом 
покрити целу општину 

1.1.1. Израда новог ПГР-а
1.1.2. Израда недостајућих 
ПДР-ова

1.2. Повећање ефикасности 
у управљању градским 
земљиштем и решавању 
имовинско правних питања

1.2.1. Обнова Премера 
градског подручја

1.2.2. Успостављање ГИС-а

2. Привредна 
инфраструктура - сектор 
железничког саобраћаја

2.1. Реконструкција и развој 
железничке мреже

2.1.1. Израда пројектно – 
техничке документације 
за реконструкцију и развој 
железничке мреже у 
општини Бачка Паланка

3. Привредна 
инфраструктура - сектор 
друмског саобраћаја

3.1. Пројектовање, развој 
и ревитализација друмске 
инфраструктуре

3.1.1. Израда пројектно-
техничке документације за 
развој друмске инфраструктуре

3.1.2. Изградња и ревитализација 
друмске инфраструктуре

4. Привредна 
инфраструктура - сектор 
водног саобраћаја

4.1. Развој наутичког 
туризма и путничког 
саобраћаја на реци Дунав

4.1.1. Израда пројектно-
техничке документације за 
развој наутичког туризма – 
изградњу путничког пристана 
и марине на Дунаву

4.2.1. Пројектовање и изградња 
нових лучких капацитета од 
интереса за општина Бачка 
Паланка у форми ЈПП

4.2. Развој теретног 
саобраћаја на реци Дунав

5. Привредна 
инфраструктура - 
сектор логистике 

5.1. Развој логистичких 
капацитета општине 
Бачка Паланка

5.1.1. Израда пројектно-
техничке документације за 
развој логистичких центара

6. Привредна 
инфраструктура  
-индустријске зоне

6.1. Развој индустријских зона 6.1.1. Развој и инфраструктурно 
опремање индустријских зона

7. Привредна 
инфраструктура - 
слободна зона

7.1. Развој слободне 
зоне Бачка Паланка

7.1.1. Пројектовање и 
инфраструктурно опремање 
слободне зоне у Бачкој Паланци
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8. Комунална 
инфраструктура - сектор 
водопривреде - 
водоснабдевање

8.1. Развој водоснабдевања 
у општини Бачка Паланка

6.1.1. Пројектовање, 
ревитализација и изградња 
водоводне инфраструктуре

9. Комунална 
инфраструктура - 
сектор водопривреда 
- канализација

9.1. Пројектовање и развој 
канализационе мреже за 
насељена места општине 
Бачка Паланка

9.1.1. Пројектовање, 
реконструкција и изградња 
канализационе инфраструктуре

10. Комунална  
инфраструктура - сектор 
управљања отпадом

10.1. Уређење депонија 
у насељима у општини 
Бачка Паланка

10.1.1. Пројектовање, 
изградња и санација депонија 
у општини Бачка Паланка

11. Привредна 
инфраструктура 
- енергетска 
инфраструктура

11.1. Развој енергетске 
инфраструктуре

11.1.1. Пројектовање и изградња 
енергетске инфраструктуре

11.2. Развој алтернативних 
извора енергије и обезбеђење 
енергетске ефикасности

11.2.1. Развој алтернативних 
извора енергије
11.2.2. Обезбеђење енергетске 
ефикасности изградње

12. Привредна 
инфраструктура - сектор 
телекомуникација 
(електронске 
комуникације)

12.1. Развој и унапређење 
телекомуникационих услуга

12.1.1. Развој информационо-
технолошке инфраструктуре на 
подручју општине Бачка Паланка

12.1.2. Дигитализација 
радиодифузије на подручју 
општине Бачка Паланка

13. Комунална 
инфраструктура – 
културно - спортски 
садржаји

13.1. Унапређење културних 
и спортских садржаја у 
локалним самоуправама у 
циљу унапређења животног 
стандарда становништва

13.1.1. Пројектовање, 
реконструкција, изградња и 
опремање објеката културно-
спортског садржаја
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ПРИОРИТЕТ 1. Урбанизам - савремено, функционално и урбано уређен простор 
општине Бачка Паланка

Циљ 1.1. Урбанистичко – планском документацијом покрити целу општину

Основни приоритет је савремено,функционално и урбано уређен простор општи-
не Бачка Паланка.

Основ за реализацију свих приоритета и развоја је Урбанистичко пројектна до-
кументација. Стална је потреба за  измену или израду  урбанистичке документације, 
израду новог ПГР-а, недостајућих ПДР-ова  и пројектне документације, као основе за 
експропријацију земљишта и реализацију већине свих других приоритета.

Мера 1.1.1 Израда новог ПГР-а 

Неопходно је  урадити нови План генералне регулације како би се створили пре-
дуслови за реализацију стратегија формирања логистичког центра;  изградње моста са 
новим приступним саобраћајницама; урбанистичко уређење простора између МЗ Брат-
сво (Синај) и центра града; израда предлога везаних за нову аутобуску и железничку 
станицу; нових идејних решења за уређење приобаља, итд.

Мера 1.1.2. Израда недостајућих ПДР-а

За успешну реализацију приоритета развоја општине Бачка Паланка произилази 
неопходност израде недостајуће урбанистичко планске документације.

Недостају, односно нису још усвојена планска документа: Планови детаљне регу-
лације Јужне радне зоне, Приобаља у градском подручју, насељеног места Карађорђево 
и др.

Циљ 1.2. Повећање ефикасности у управљању градским земљиштем и решавању 
имовинско правних питања

Мера 1.2.1. Обнова Премера градског подручја

Неопходан је премер градског подручја, са циљем:

 - израде тачних катастарских подлога као основ за смањење трошкова израде 
планске документације и легализације објеката;

 - убрзавања и олакшавање процеса легализације бесправно изграђених објеката;

 - адекватне наплате пореза на изграђене непокретности;

 - ефикаснијег тржишта некретнина;

 - реалне процене вредности непокретности;

 - ажурирање просторних података за успоставу ГИС-а. 

Мера 1.2.2. Успостављање ГИС-а
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У оквиру реализације пословне стратегије и тежње за повећањем ефикасности и 
ефективности управљања земљиштем и рада локалне самоуправе, неопходно је заокру-
жити започети процес унапређења компоненти који чине „Геоинформациони систем“, а 
то су:

 - Хардвер и Софтвер (стварања дата центра локалне самоуправе као првог кора-
ка ка остварењу циља ”е-управе” и изградња инфраструктуре и оптичке мре-
же.);

 - Аквизиција просторних података  (прикупљање просторних података ММС-
ом са интеграцијом већ постојећих);

 - Претходно урађен Премер, ажурирани и тачни КТП подаци;

 - ГИС систем - податке учинити доступним заинтересованим корисницима ( 
постати провајдер истих).

Просторне информације у газдовању простором представљају најважнији ресурс, 
и као такви се користе у функцији планирања, уређења, експлоатације и очувања чове-
ковог природног окружења. 

ПРИОРИТЕТ 2. Привредна инфраструктура - сектор железничког саобраћаја

Циљ 2.1. Реконструкција и развој железничке мреже

Циљеви су:

 - Реализација Просторног плана Републике Србије, и Регионалног просторног 
плана АП Војводине , као виших планова којима је , иницирано шире простор-
но решење овог вида саобраћаја и то тако да се задрже постојеће трасе пруга, 
с тим да се планира њихово  реконструисање, модернизација у техничко-тех-
нолошком смислу, као и укључивање свих потенцијалних корисника у систем 
експлоатације.

Одређена претходно урађена пројектна решења су прихваћена, али и просторно и 
саобраћајно технички уобличена (установљене су денивелације и прелази преко пруга) 
са задовољавајућим системом безбедности свих учесника у саобраћају.

 - Генералним планом се планирало да у оквиру урбаног простора егзистирају 
две станице за отпрему путника, како би се овај вид саобраћаја у будућности 
што више приближио потенцијалним корисницима. Ово решење захтева и по-
бољшање услова, конфора и безбедности путовања овим видом саобраћаја.

Евидентно је да је Бачка Паланка једино веће насељено место у Р.Србији, које нема  
превоз путника железницом, што је обавеза сваке локалне самоуправе да сарађује у том 
смислу са управљачем железничке инфраструктуре.

 - Истовремено, предвидело се постојање и две станице за робну отпрему, с 
тим што би једна била постојећа, на локацији Стара Паланка (модернизована, 
техничко технолошки опремљена у статусу ранжирне станице) и једна нова – 
теретна станица у радној зони „Југ“ (зона РТЦ-а), која би вршила све функције 
савремене логистичке подршке овим капацитетима. Локација ове станице је 
просторно установљена, а сагледавањем свих просторних захтева је констато-
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вано да постоје одличне просторне и инфраструктурне могућности за успоста-
вљањем исте, чак и са могућношћу перспективног развоја.

 - Ради напред наведеног пројекта предвиђено је изградња деонице пруге, од от-
ворене пруге Бачка Паланка - Гајдобра путем техничког решења “триангле“ од 
локације Кесићев салаш, па индустријским колосеком до луке у Бачкој Палан-
ци и формирање индустријске станице.

 - У оквиру железничког саобраћаја планирана је модернизација пруге Гајдобра 
- Бачка Паланка са свим сигнално-безбедоносних уређаја према европским 
стандардима, као и модернизацијом пруге уз електрификацију, изградњом но-
вих капацитета чиме би се омогућило би се укључење овог вида саобраћаја у 
робни и путнички транспортни систем региона и европских железница.

 -  Истовремено, Просторним планом је предвиђена изградња раније демонти-
ране деонице Бачка Паланка – Бач, као и деонице од Гајдобре према Кули. 
Предложеним планским решењем дефинише се нова траса железничке пруге, 
која ће бити ван грађевинског подручја у сверном делу насеља Бачка Паланка.   

 - Даље, у Плану генералне регулације, се наводи(цитат)”предвиђена је изградња 
новог крака пруге ка Бачу и Оџацима, као и изградња нове индустријске ста-
нице у оквиру радне зоне, између блокова 96 и 101б са једне стране и 107 и 108 
са друге”.

 - Такође, у  Плану генералне регулације, је између осталог,за трасу пруге између 
станица Бачке Паланке и Старе Паланке наведено(цитат):”саобраћајно-економ-
ском анализом дошло се до предложеног решења: задржава се постојећа ста-
ница за теретни саобраћај у северном делу насеља (блокови 28 и 33), потребна 
је ревитализација постојеће пруге кроз насеље, а станица у западном делу на-
сеља треба да постане путничка станица градског типа (лака железница), уз 
задржавање трасе пруге и њено техничко и функционално оспособљавање за 
овај вид лаког шинског саобраћаја (LRT)”.

У току су активности за израду новог ПГР, у оквиру којих се изражавају интереси 
локалне самоуправе за новим саобраћајним решењима, у односу на претходни цитат. 
Да би се дошло до таквих решења неопходно је,као прво, сагледати досадашње  услове 
ЈП ”Железнице Србије”(за израду Генералног плана и за израду ПДР радне зоне ”Загра-
да”), као и услове новоформираног АД за управљање јавном железничком инфрструк-
туром ”Инфраструктура железнице Србије”( за израду Плана детаљне регулације моста 
преко Дунава код Бачке Паланке). У овом документу се, између осталог,  констатује ” 
Обзиром да је прошао дужи временски период  од израде наведене документације  и 
новонасталих захтева , потребно је извршити анализу до сада израђене урбанистичке и 
техничке документације, која ће показати у којој мери се постојећа документација може 
користити и да ли је потребно извршити њено усклађивање са потребама и законским 
и другим прописима који су у међувремену донети”.На основу таквог става управља-
ча железничке инфраструктуре, као и у складу са одредницом из Просторног плана 
да је(цитат):”реализација одрживог развоја саобраћаја према дефинисаним циљевима 
и принципима захтева : обавезну израду саобраћајних студија или других саобраћај-
них анализа у складу са законском регулативом , која ће показати оправданост пред-
ложених решења(планирање  нових коридора, локацијско одређивање траса, потребне 
капацитете,просторну, саобраћајну, функционалну и економску оправданост), као и ис-
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траживања која морају бити спроведена уз пуну координацију и потпуну уједначеност 
критеријума, дефинисаних од надлежних органа и институција”.

На основу наведених докумената,првенствено према Просторном плану, за 
нова саобраћајна железничка решења(у новом ПГР) конкретно: за пуну или скраће-
ну трасу до станице Бачка Паланка, за потенцијални превоз путника системом ”лаке 
железнице”(пројекат LRT),као и за обавезно увођења сада недостајућег превоза путника 
(Бачка Паланка је једино веће насељено место у Р.Србији, које нема  превоз путника же-
лезницом!) стратешки је потребно урадити:

 - потребну документацију из претходног става: саобраћајну студију или другу  
саобраћајну анализу која ће показати оправданост предложених решења ради 
приказа управљачу железничке инфраструктуре

 - уважити досадашње препоруке управљача железничке инфраструктуре, при-
казати му урађену документацију  и на тај начин створити могућност за до-
бијање  услова за реализацију нових саобраћајних решења

При свему томе треба имати у виду, уколико се дође до нових саобраћајних ре-
шења , да је потребна и измена Просторног плана и пратећих докумената.

Мера 2.1.1. Израда пројектно – техничке документације за развој железничке мреже у 
општини Бачка Паланка 

Неопходна је  реализација  Просторних  планова  вишег нивоа у односу на желез-
нички саобраћај, тако да ће у оквиру посматраног простора тај саобраћај бити присутан 
преко следећих капацитета:

 - Једноколосечне локалне пруге  Бачка Паланка – Гајдобра(за коју је потреб-
но покренути поступак прекатегоризације из локалне  у регионалну пругу);  
једноколосечне регионалне неелектрифициране пруге Бачка Паланка – Бач – 
Оџаци-Богојево,обједињавање функција железничке теретне - путничке ста-
нице на локацији Стара Паланка ,изградња индустријске станице Бачка Па-
ланка, индустријских колосека постојећих/планираних, чија ће се реализација 
исказати у нижим облицима планова, а према исказаним захтевима.

 - Планирана обнова раније демонтираних пруга на деоницама: Бачка Паланка-
Бач и Гајдобра-Кула. 

Да би железнички саобраћај заузео своје место у превозу робе и путника, неоп-
ходно је у наредном периоду спровести све мере које би довеле до реафирмације овог 
вида саобраћаја, Просторним планом је предвиђена:

 - изградња, модернизација и реконструкција постојећих капацитета,

 - побољшање техничко-експлоатационих карактеристика,

 - реконструкција, модернизација, као и перспективна прекатегоризација (локал-
ног у регионални) пружног правца Бачка Паланка-Гајдобра, као и правца Бачка 
Паланка – Бач – Каравуково (посебно обнова деонице демонтиране пруге Бач-
Бачка Паланка), у периоду после 2015. године.

Стратешки пројекат „Формирање индустријског колосека Југ“
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Постојећим плановима који су на снази или у изради,  предвиђено је формирање 
коридора за индустријски колосек, који би се прикључио на активну пругу Бачка Па-
ланка – Гајдобра, која пролази ободом Бачке Паланке са источне стране, и која већим 
делом прати трасу обилазнице око Бачке Паланке. Овај индустријски колосек треба да 
опслужује радне зоне „Заграда“, „Јужна радна зона“ и луку „Бачка Паланка“. Пошто су 
планови рађени у различитим временским периодима и према различитим захтевима на 
коридору индустријског колосека планирана је изградња три теретне (ранжирне стани-
це) које су предимензионисане и непотребне. Оптимално време завршетка је у периоду 
до 2020. године. Такође, Општина Бачка Паланка је према стратегији развоја планирала 
изградњу новог моста на реци Дунав који би у случају могућности изградње био ло-
циран на простору који би значајно утицао и на просторни размештај пруге и околних 
саобраћајница.

Стратешки пројекат „Формирање индустријског колосека Запад“

Постојећим плановима који су на снази или у изради, предвиђено је формирање 
коридора за индустријски колосек, који би се прикључио на активну пругу Бачка Палан-
ка – Гајдобра и који се веже на неактивну пругу Бачка Паланка – Бач. Оптимално време 
завршетка је у периду од 2019. до 2024. године.

 - Израда ПДР за формирање индустријског колосека, експропријација земљишта 
за формирање јавних површина и индустријске пруге са пратећим објектима,

 - Дефинисање капацитета, садржаја, намене и других техничких карактеристи-
ка ранжирне станице и теретног терминала као и избор најоптималније лока-
ције са становишта манипулације друм-железница-вода.

ПРИОРИТЕТ 3. Привредна инфраструктура - сектор друмског саобраћаја

Простор општине Бачка Паланка у планском периоду у домену саобраћајне ин-
фраструктуре биће опслужен са три вида саобраћаја. Концепција се заснива на развоју 
путног саобраћаја и путне инфраструктуре као приоритета економског и социјалног раз-
воја, уз постепено укључивање железничког и водног саобраћаја.

Основни циљеви су:
 - Основна концепција у домену путног-друмског саобраћаја за плански хори-

зонт је задржавање свих изграђених саобраћајних капацитета, успостављање 
и изградња нових капацитета и њихово надовезивање у затворени општински 
систем саобраћајница различитог хијерахијског нивоа. На овај начин се фор-
мира нова општинска саобраћајна матрица која ће у потпуности побољшати 
везе насеља са окружењем и сировинским залеђем што је у склaду са устaно-
вљеним циљевима.

 - Поред постојеће насељске путне саобраћајне мреже, државног и локалног ни-
воа (државних путева I и II реда и општинских путева), која нужно захтева 
темељну модернизацију и реконструкцију, потребно је интензивирати актив-
ности за комплетирање обилазних саобраћајних капацитета, приступних и 
интерних саобраћајница (радне зоне), чиме би се створили услови за елими-
нацију транзитног саобраћаја из урбаних простора или за смањивање утицаја 
саобраћаја на насељске функције.
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Овакав приступ произилази из стратешких опредељења планских докумената ви-
шег реда (Просторни план републике Србије, Регионални просторни план АП Војводи-
не и просторни план општине Бачка Паланка), којима је дефинисано решавање питања 
транзитног саобраћаја у урбаним структурама. 

Планским решењем се задржава постојећа веза Бачке Паланке са мрежом општин-
ских насеља, преко државног пута IIb реда број 306, Гајдобра - Челарево.
За повезивање насеља са пољопривредним сировинским залеђем у наредном периоду 
искористиће се мрежа постојећих и планираних атарских и приступних путева.

 - Просторним планом општине Бачка Паланка су дефинисани следећи правци 
развоја друмске инфраструктуре:

 - задржаће се досадашње опредељење да основна веза општине Бачка Паланка 
са субрегионима и ауто-путем Е-75 буде нови саобраћајни капацитет ван на-
сеља - из ранга државних путева; 

 - у складу са Просторним планом Републике Србије планирано је успостављање 
обилазнице државног пута Ib реда ван урбаних простора насеља Бачка Па-
ланка (Обровац, Товаришево), на правцу (Нови Сад) - Бачка Паланка – Оџаци- 
Сомбор, као и око насеља Челарево. 

Циљ 3.1. Пројектовање, развој и ревитализација друмске инфраструктуре

Циљ ових активности је минимизирање негативних утицаја на ниво урбаног жи-
вљења и животну средину. Реализација изградње сегмената обилазница зависиће од ис-
пуњавања економско – саобраћајних услова (повећање обима саобраћаја и робног про-
мета са ЕУ и околним земљама) јер ове инвестиције захтева ангажовање знатних финан-
сијских средстава.

 - ППППН Фрушке горе до 2022. год. предвиђено је повезивање коридора X и Xb 
преко Фрушке горе што подразумева и изградњу новог моста преко Дунава, у 
зони Челарево – Нештин,

 - Планира се изградња пута Визић - Ердевик–веза са аутопутем

 - Планира се реконструкција општинског пута Карађорђево - Младеново - Ба-
чко Ново Село

Уз реализацију саобраћајница вишег нивоа, врло значајно концепцијско опреде-
лење је изградња и уређење свих путева нижег хијерахијског нивоа који по функцији 
буду оправдани у зависности од економских ефеката.

• у области немоторног саобраћаја планирана је изградња бициклистичких ста-
за као део европског коридора бициклистичких стаза уз Дунав.

• Посебан приоритетни циљ, који је условљен новом просторном трансформа-
цијом, установљењем Републике Хрватске, је условила и просторно одсецање 
везе Бачке Паланке са Нештином и Визићом, што условљава изградњу новог 
моста преко Дунава.

Донета је Одлука о изради ПДР моста преко Дунава код Бачке Паланке (”Служ-
бени лист општине Бачка Паланка”,бр. 32/14). Планиран правац пружања моста подразу-
мева прикључак са јужне стране моста реке Дунав на пут Ердевик-Нештин, док се са 
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северне стране прикључак врши на државни пут Ib реда број 12 (постојећа обилазница 
на деоници Бачка Паланка-Нови Сад).
Мера 3.1.1. Израда пројектно-техничке документације за развој друмске инфраструктуре

Према просторном плану Републике Србије, и према Регионалном просторном 
плану АП Војводине, на територији општине Бачка Паланка приоритетне активности су 
на путном правцу, државни пут Ib реда:

 - број 12 Суботица – Сомбор – Оџаци - Бачка Паланка - Нови Сад – Зрењанин 
– Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз 
Српска Црња), као и на путу IIа реда:

 - Бачка Топола – Кула – Деспотово – Силбаш - Бачка Паланка - државна граница 
са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)

Истовремено, подручјем Просторног плана РС обухваћене су деонице или целе 
трасе, државних путева, који су на територији општине Бачка Паланка, и на којима су 
потребне активности одржавања или реконструкције.

И у наредном планском периоду задржава се досадашње опредељење да основна 
веза општине Бачка Паланка са субрегионима и ауто-путем Е-75 буде тај нови саобраћај-
ни капацитет, ван насеља, односно ван урбаних простор насеља (Челарево, Обровац, 
Товаришево, Гложан - општина Бачки Петровац), који ће својим капацитетом и нивоом 
саобраћајне услуге омогућити брзо, лако и комфорно повезивање са субрегионима и Но-
вим Садом.

У области путне-друмске инфраструктуре планирана је изградња нових капаци-
тета, чиме ће се побољшати повезаност овог простора са окружењем и изместити тран-
зитни саобраћај из урбаних простора – насеља. 

Поред тога, планирано је и задржавање свих изграђених путних праваца, уз по-
бољшавање потребних саобраћајних елемената ради повећања нивоа саобраћајне услуге. 
Динамика реализације мера (реконструкције и рехабилитације) биће донета тек након 
вишекритеријумског вредновања, ’’Cost– Benefit’’ анализe, све у оквиру прага рацио-
налности улагања у саобраћајнице, наиме, уз реализацију саобраћајница вишег нивоа, 
врло значајно концепцијско определење је изградња и уређење свих путева нижег хије-
рахијског нивоа  који по функцији буду оправдани у зависности од економских ефеката.

У функцији привредних активности и развоја пољопривреде, за наредни плански 
период планирано је увођење свих структура атарских путева у циљу рационализације 
газдовања пољопривредним земљиштем, као и изградња нових путева који ће побољша-
ти везе насеља у Општини са насељима у окружењу.

Према Просторном плану Републике Србије, од 13 граничних прелаза у Репуб-
лици Србији најважнији су Бездан, Богојево, Бачка Паланка и Батровци (Коридор Х). 
Такође, према истом планском документу, као важне саобраћајне тачке у контакту са ок-
ружењем – суседним земљама су и гранични прелази (Бачка Паланка – Илок, друмски и 
Бачка Паланка – речни), које је потребно модернизацијом и реконструкцијом прилагоди-
ти захтевима ЕУ (интегрисано управљање границом, савремена контрола, организација 
и управљање, скраћене процедуре и др.).

 - Извршити усаглашавање траса државних и општинских путева у складу са 
Уредбом из 2013. године,
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 - Извршити све неопходне радње којим би се што већи обим путне мреже укњи-
жио и добио употребне дозволе у складу са Законом (донешење Одлука, Пра-
вилника, израда катастра путева и сл.),

 - Дефинисати надлежности које се односе на управљаче путева и то: ЈП Путеви 
Србије (надлежност државни путеви I реда), Покрајинско предузеће (надлеж-
ност државни путеви II реда), Општина Бачка Паланка (надлежност општин-
ски путеви),

 - Донети средњорочне планове ревитализације и изградње путне мреже који: 
а) морају имати циљ, морају се бавити утврђеним приоритетима и морају да 
имају подршку, б) треба да имају утицај на што већи регион/простор и треба 
да буду реални, в) треба да буду кохерентни и да се међусобно допуњавају са 
осталим пројектима,

 - Стратешки пројекат из области путне привреде „Изградња моста, приступних 
саобраћајница и недостајуће деонице пута  између Бачке Паланке, Нештина, 
Визића и Ердевика,

 - Реализација саобраћајне повезаности Бачке са аутопутем, односно Коридором 
10 и саобраћајно повезивање са насељима унутар општине, са сремске стране,

 - Преусмеравање свих саобраћајних токова шире регије, преко Бачке Паланке, 
чиме се елиминише ефекат „слепог црева“ и отварају могућности за убрзан 
развој привредних активности,

 - Стратешки пројекат из области путне привреде „Главни пројекат побољшања 
магистралног пута М-7, деоница Бачка Паланка – Футог, дужине 21,5 km“,

 - Довођење постојеће саобраћајнице на ниво да задовољи постојеће и перспек-
тивно саобраћајно оптерећење,

 - Већи ниво услуге безбедности.

ПРИОРИТЕТ 4. Привредна инфраструктура - сектор водног саобраћаја

У домену водног саобраћаја планирано је интезивније коришћење реке Дунав, као 
пловног пута, при превозу свих врста роба, уз интегрално повезивање са осталим видо-
вима саобраћаја, пре свега са ослонцем на међународну луку Бачка Паланка.

У наредном планском периоду водни саобраћај би требало посматрати са аспекта 
прерасподеле бруто транспортног рада у општинским и регионалним оквирима (потен-
цијал коридора VII-реке Дунав), уз ангажовање постојећих (и планираних) инфраструк-
турних капацитета путног-друмског, железничког и водног саобраћаја (међународна 
лука и интермодални терминал Бачка Паланка). 

Према регионалном просторном Плану АП Војводине, део „развој лука уз Дунав“,  
применом савремених транспортних технологија, треба да се омогући опслуживање 
фреквентних робних токова. Пристаништа ће се градити и планирати на основу одгова-
рајуће планске документације, подстичући транспорт на унутрашњим водним путевима. 

Примењујући ову концепцију на територији АП Војводине предложена је класи-
фикација лука на водним путевима и истовремено је предложено 12 међународних лука:
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Међународне луке, као луке од државног значаја, организационо и оперативно ин-
тегрисане са одговарајућим логистичким центрима међународног и међурегионалног ни-
воа: Нови Сад, Панчево, Апатин, Богојево, Бачка Паланка, Сента, Сремска Митровица. 

Циљ 4.1. Развој наутичког туризма и путничког саобраћаја на реци Дунав

 - Искористити докуменат „Студија марина на Дунаву“, за пројектовање и из-
градњу марине.

 - Локација марине треба да буде на  усаглашеној локацији у постојећем ПГР. 

 -  Припремити и усвојити ПДР Приобаља, који је основа за развој Бачке Паланке 
и туризма .

 - Повезати се са другим предвиђеним центрима за марине на међународном 
пловном путу Дунав - коридору VII, где осим Апатина, као за сада једине ма-
рине која има одговарајуће садржаје планирани су и: Нови Сад (наутички цен-
тар), Панчево, Ковин, Бела Црква, Бачка Паланка, Бач, Оџаци, Беочин, Срем-
ски Карловци, Инђија, Стара Пазова , као марине. Повезивање је потребно ра-
ди разраде заједничке стратегије за развој марина.

Мера 4.1.1. Израда пројектно-техничке документације за развој наутичког туризма – 
изградњу путничког пристана и марине на Дунаву

 - Израдити потребну пројектну и техничку документацију,
 - Повезати комплекс предвиђене марине са осталим рекреативним и туристич-

ким дестинацијама, у непосредном окружењу, и пројектовати обједињено ре-
шење за категорију Туристичко-наутички центар.

Овај концепт је врло је важан, управо због концепта успостављања „мрежа мари-
на“, које морају бити умрежене и у јединственој функцији.

Циљ 4.2. Развој теретног саобраћаја на реци Дунав

 - Лука ”Бачка Паланка”, А.Д. у Бачкој Паланци – p km 1295, лево (у рукавцу). 
Планира се развој и уређење зона терминала, складишно-производно-прето-
варних површина, пословно-управљачког центра, акваторије луке, насипа пр-
ве одбрамбене линије од високих вода Дунава и инфраструктурни коридори 
(железничка веза), као и могућност продужења кеја за нових 350 m.

 - Просторним планом се дају препоруке да се у оквиру појединих лука као мул-
тифункционалних објеката, и делова акваторије, могу, по потреби, формирати 
зимовници или склоништа тако да се исти планирају и на локацији  Бачка Па-
ланка - лево (p km1295) у оквиру луке на отвореној обали.

Мера 4.2.1. Пројектовање и изградња нових лучких капацитета од интереса за општина 
Бачка Паланка у форми ЈПП

 - Комплекс Луке Бачка Паланка припада урбанистичком блоку 106. Потребно 
је извршити разраду проширења комплекса Луке путем „Плана генералне ре-
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гулације са елементима детањне регулације блока број 106 у Бачкој Паланци“. 
Наведени документ и завршен и усвојен од стране општине Бачка Паланка 
(Службени лист општине Бачка Паланка 14/2007).

У документу је предвиђено: подела грађевинског земљишта, правила уређења, по-
дела на функционалне целине(зоне), водопривредна инфраструктура, електроенергетска 
инфраструктура, телекомуникациона инфраструктура и др. Такође су предвиђена и пра-
вила за: изградњу саобраћајне инфраструктуре: железничке, друмске, водног саобраћаја, 
као и основни услови за ту инфраструктуру.

ПРИОРИТЕТ 5. 5. Привредна инфраструктура - сектор логистике 

На територији општине Бачка Паланка планиране су радне зоне и логистички 
центри на локацијама у Бачкој Паланци, Гајдобри (између Гајдобре и Нове Гајдобре), Че-
лареву, Младенову и другим насељима.

Циљ 5.1. Развој логистичких капацитета општине Бачка Паланка

 - Циљ је имплементирање Регионалног просторног плана АПВ у коме су пред-
ложени логистички центри у односу на позицију у саобраћајној мрежи, у 
односу на међународни значај, у односу на регионалне центре, погранични 
појас, и субрегионални ниво и на основу чега је планиран логистички центар 
са интермодалним терминалом. Неопходна је имплементација ради повези-
вања најразвијенијих привредних субјеката са територије општине: Синтелон, 
Tаrkеtt, Carlsberg, Нектар, Малтинекс и др.

Мера 5.1.1. Израда пројектно-техничке документације за развој логистичких центара

Регионални логистички центар са интермодалним терминалом је чвориште друм-
ско – железничко – речног саобраћаја и као такав је јединствен модел у Републици Ср-
бији. После пројекта Градског приобаља, овај пројекат је  највећа и најоптималнија раз-
војна шанса Бачке Паланке.

Све радне зоне не могу имати и логистичке центре са интермодалним термина-
лима, такви објекти су првенствено на регионалном принципу и на додиру све три врсте 
саобраћаја: друм-железница-вода. За сада тај услов задовољава једино локација у Бачкој 
Паланци, у индустријској зони „Југ“, односно у ужем подручју које ће бити намењено 
организовању интермодалног терминала - комплекс и залеђе луке ”Бачка Паланка”.

ПРИОРИТЕТ 6. Привредна инфраструктура  - индустријске зоне

Потребно је плански, реално, рационално и селективно, према стварним потреба-
ма, фазно приступити опремању радних зона.

При овоме полазишту, приоритети су: (1)Радна зона Југ, са луком и логистичким 
центром, за шта постоје реални предуслови (постоје  успешни развијени индустријски 
капацитети), (2) Радна зона Север (већ функционишу предузећа, потребно је инфра-
структурно уређење), (3) Радна зона у Гајдобри (у функцији), (4) радна зона у Челареву 
(постоји планска документација и приступна инфраструктура). 
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Циљ 6.1. Развој индустријских зона 

 - Циљ пројекта је реализација Предлога Плана генералне регулације са елемен-
тима Детаљне регулације блока 106 у Бачкој Паланци. Предметни простор је 
предвиђен за радне површине и предвиђена је израда урбанистичких пројеката 
за предметни простор ради формирања и уређења на планираним комплекси-
ма. Функционалне целине грађевинског земљишта су: зона терминала, зона 
складишно – производно – претоварних површина, зона пословно – управљач-
ког центра луке, зона акваторије међународне луке „Бачка Паланка“.

Мера 6.1.1. Развој и инфраструктурно опремање индустријских зона

 - Изградња и опремање индустријских зона у Бачкој Паланци;

 - Изградња и опремање инфраструктурног коридора у радној зони у Новој Гај-
добри;

 - Изградња и опремање радне зона у Челареву за коју постоји планска докумен-
тација и приступна инфраструктура.

ПРИОРИТЕТ 7. Привредна инфраструктура - слободна зона

Циљ 7.1. Развој слободне зоне Бачка Паланка

У Индустријској зони ”Југ” у Бачкој Палнаци постоје велики потенцијали за фор-
мирање Слободне зоне, и те потенцијале треба посебно систематизовати, обрадити и 
анимирати инвеститоре у складу са Законом о слободним зонама. Радна зона „Југ“  укуп-
не површине 210 хектара обухвата блокове 94, 95, 96, 101, 101а, 101б, 104, 107, 108 и блок 
106 који у целости заузима и користи „Лука“. Основни статус земљишта на ком се налази 
Радна зона је градско грађевинско земљиште. У оквиру овог подручја саобраћајне, кому-
налне, спортско-рекреативне и зелене површине су у државном власништву и то укупне 
површине око 98 хектара. Ову Радну зону чине комплекси: „Таркет“ д.о.о., „Ениа“ д.о.о., 
„Малтинекс“ д.о.о., „Бачка“ а.д., „Дунавпревоз“ а.д., и „Пословно – производни центар 
Бачка Паланка“ а.д. чији је оснивач и већински власник Скупштина општине Бачка Па-
ланка функционише у овој зони. „Пословно – производни центар Бачка Паланка“ нала-
зи се на површини око 11 хектара, има право коришћења 6 индустријских хала укупне 
површине 5.400 м² које у производне сврхе користе италијански и словеначки партнери. 

Мера 7.1.1. Пројектовање и инфраструктурно опремање слободне зоне у Бачкој Паланци

На основу Закона о слободним зонама, а нарочито на основу чланова 2, 3 и 4 Уред-
бе о ближим критеријумима за оцену економске оправданости подручја слободне зоне 
могу се створити услови за формирање слободне зоне у Бачкој пПаланци у Индустријској 
зони ”Југ”.

Стратешки оквир је сагледан у оквиру напора Министарства финансија Републи-
ке Србије - Управа за слободне зоне које планира отварање слободних зона у јединица-
ма локалних самоуправа које имају капацитета, земљиште у својини и заинтересоване 
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стране инвеститоре. Крајњи корисници су сви привредни субјекти у окружењу који могу 
имати интереса да под повољним царинским околностима привређују у слободној зони.

ПРИОРИТЕТ 8.  Комунална инфраструктура - сектор водопривреде - 
водоснабдевање

Циљ 8.1. Развој водоснабдевања у општини Бачка Паланка

Оптимална дугорочнија оријентација снабдевања водом становништва предста-
вља изградњу регионалних и међурегионалних водоводних система у који би били ин-
тегрисани и постојећи водоводни системи. Рок израде ових система је 2020. године. Про-
блем највећег приоритета је водоснабдевање области у којима је у води за пиће присутан 
токсични арсен и повишен садржај природних органских материја и натријума;

Основно усмерење је на новосадски систем, који се наслања на изворишта подзем-
них вода. Снабдева насеља у општинама Нови Сад, Беочин, Бачки Петровац, Бачка Па-
ланка, Темерин, Жабаљ, Зрењанин. Постоји потреба каснијег повезивања са Сремским 
системом и Бачким системом; 

Такође, планира се и формирање микрорегионалног система Оџаци – Бачка Па-
ланка ослоњен на алувион Дунава, из којег ће се водом снабдевати општине у окружењу. 
Као делови основног стратешког циља у области водопривреде, на подручју општине 
Бачкa Паланкa систематизовани су следећи циљеви:

 - дефинисање водопривредног развоја и могућности водопривреде као подсти-
цајног, или ограничавајућег фактора у оквиру других компонената развоја под-
ручја;

 - заштита територије и насеља од поплаве високих спољних вода Дунава;

 - чување и унапређење заштите од поплава, ерозија и бујица, као и других ви-
дова штетног дејства вода, при чему се и други системи (урбани, привредни, 
инфраструктурни итд.) упућују како да усмере свој развој да би се заштитили 
од штетног дејства вода;

 - заштита обрадивих пољопривредних површина и насеља од сувишних унутра-
шњих вода и високих подземних вода из прве (фреатске) издани;

 - интегрално, комплексно, рационално и јединствено коришћење водних ресур-
са, како за водоснабдевање становништва, тако и за подмирење потреба оста-
лих корисника вода;

 - спровођење контролисаног прихватања, спровођења и пречишћавања отпад-
них вода од свих потрошача воде, у циљу заштите квалитета подземних и по-
вршинских вода;

 - контролисано прихватање и спровођење сувишне атмосферске воде путем 
система посебне насељске каналске мреже у најближе реципијенте - у мели-
оративну каналску мрежу, депресије по ободу насеља;

 - обезбеђење довољне количине квалитетне воде за потребе наводњавања што 
више обрадивих пољопривредних површина у вегетационом периоду, од апри-
ла до краја септембра месеца, кад је у већини случајева изражен дефицит воде 
у земљишту;
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 - осигурање заштите и унапређење квалитета вода до нивоа несметаног ко-
ришћења вода за предвиђене намене, као и заштита и унапређење животне 
средине уопште и побољшање квалитета живљења људи;

 - унапређење свих делатности на водама и око њих, како би се успешно могли 
реализовати други циљеви у области водопривреде;

 - заштита и уређење сливова са гледишта развоја водопривредних система и 
развоја других водопривредних грана, посебно шумарства, путем заштите 
и ревитализације угрожених екосистема, антиерозионог газдовања шумама, 
унапређења естетских вредности, очувања и унапређења археолошких, исто-
ријских, биолошких, геолошких и других природних и створених ресурса и 
вредности.

Посебан циљ, с обзиром на честе промене водостаја Дунава, које проузрокују пла-
вљење подручја приобаља у Бачкој Паланци је:

 - прикупљање геодетских података висинских тачака терена приобаља савре-
меним методама, чиме се омогућава израда математичког модела плављења 
терена при различитим водостајима. Овакав модел омогућава мониторинг и 
управљање природним непогодама (плављење) као и планирање неопходних 
мера за спречавање штетних дејстава која при томе настају.

Основно је: израда 3Д модела плављења терена при различитим водостајима Ду-
нава.

Мера 6.1.1. Пројектовање, ревитализација и изградња водоводне инфраструктуре

У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета 
оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају Новосадски 
регионални систем), из којег ће се снабдевати становништво насеља општине Бачка Па-
ланка, као и само они технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег квалите-
та. Поред локалних изворишта, као изворишта висококвалитетне воде, овај систем може 
користити алувијална изворишта: доња Дрина, Сава од Јамене до Сремске Митровице и 
Сава од Јарка до Шапца, извориште са леве и десне обале Дунава између Новог Сада и 
Сремских Карловаца, а део воде се може добијати прерадом речне дунавске воде. Систем 
се може повезати са Сремским системом преко Инђије и Сремских Карловаца, са Бачким 
системом преко Темерина и Србобрана, као и Бачког Петровца и Бача.

До тада, даљи развој водоснабдевања развијаће се у правцу који је сада у функ-
цији, уз повећање броја црпних бушотина на постојећим или новим извориштима са 
изградњом појединачних уређаја за дотеривање квалитета воде по захтеваним крите-
ријумима.

Иако се иде на рационализацију потрошње и максималну штедњу подземних ре-
сурса питке воде, по потреби извршити проширење постојећих изворишта са неколико 
бунарских водозахвата због континуалног пропадања извесног броја бунара, а и како би 
се у насељима са по једним бунаром остварио потребан резервни капацитет.

Уколико се на основу претходног истраживања установи да на постојећим на-
сељским локацијама изворишта нема могућности за бушење нових бушотина (што би 
могао да буде случај код малих насеља са једним до два бунара), то ће захтевати офор-
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мљивање нових изворишта, што представља значајније и дуготрајније кораке у технич-
ком и финансијском смислу.

Снабдевање довољном количином квалитетне воде обезбедиће се из постојећег 
изворишта “Ристићев пут” које се проширује уз изградњу потребног броја бунара, као 
и реконструкцијом постојеће водоводне мреже. Од стране ”Хидросферс”д.о.о. израђен је 
”Елаборат о зонама санитарне заштите општине Бачка Паланка”, и на основу предметног 
Елабората издата су решења о зонама санитарне заштите,у складу са Правилником о на-
чину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне заштите објеката за снабдевање 
водом за пиће (Сл. Гласник СРС бр. 33/78).

Извориште “Ристићев пут” налази се на североистоку насеља, ван стамбене зоне, 
дуж леве (северозападне) стране потеза под називом “Ристићев пут”, у појасу дужине око 
2000 метара и ширине 850 метара. 

У планском периоду, у Бачкој Паланци се планира повећање капацитета изво-
ришта, као и проширење изворишта ’’Ристића пут’’ на:

 - Ристића пут исток, изградњом шест (6) бунара;

 - Ристића пут – запад I, изградњом шест (5) бунара.

Такође се предвиђа и повећање капацитета постројења за прераду воде за пиће 
задодатних 125 л/с, са пратећим објектима (расподелни водоторањ, таложница за муљ 
и др.). Предвиђено је и повећање капацитета резервоарског простора, у складу са по-
већањем капацитета изворишта и фабрике воде.

ПРИОРИТЕТ 9. Комунална инфраструктура - сектор водопривреда - канализација

Циљ 9.1. Пројектовање и развој канализационе мреже за насељена места општине 
Бачка Паланка

 - Канализациони систем мора омогућити што бржи одвод свих сувишних от-
падних вода са територије насеља, као и што правилнији третман сакупљених 
вода. Да би се ово омогућило потребно је канализациони систем планирати и 
развијати као сепаратни (као и досада), тако да се посебно одводе отпадне, а 
посебно сувишне атмосферске воде. Индустријске отпадне воде решаваће се 
посебним системом.

 - Зависно од врсте и типа загађене воде вршиће се њихово претходно пречишћа-
вање кроз предтретман, па ће се тек онда ићи на заједничко пречишћавање са 
санитарном и атмосферском отпадном водом.

У односу на локацију  уређаја, постојећа локација се задржава. У планском пе-
риоду следи допуна и проширење садашњег система за пречишћавање, са механичког 
прећи ће се на потпуно биолошко пречишћавање.

Основна концепција канализације по овом ГП-у је иста као по претходном, од-
носно техничко решење канализационог система засниваће се на гравитационом одво-
ду отпадних вода са релејним црпним станицама за подручја насеља са ниским котама 
терена. Минимални пречници уличних канализациониих цеви не могу бити мањи од ф 
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250 мм. Постојећа канализациона мрежа задржаваће се у оном делу где она задовољава 
услове по питању материјала и профила цеви.

У деловима насеља, где канализација није изграђена, до изградње канализационог 
система пријем и евакуација отпадних вода вршиће се путем бетонских водонепропус-
них септичких јама, које ће се периодично празнити аутоцистернама, ангажовањем на-
длежног комуналног предузећа.

Мера 9.1.1. Пројектовање, реконструкција и изградња канализационе инфраструктуре

 Услови предтретмана индустријских отпадних вода треба да:

 - заштите здравље особља које ради на одржавању канализационих система,

 - заштите канализациони систем и објекте на њему,

 - заштите процес пречишћавања отпадних вода на централном уређају и

 - обезбеде одстрањивање из индустријских отпадних вода материје које се мало 
или никако не одстрањују на централном уређају за пречишћавање отпадних 
вода, а које могу угрозити захтевани квалитет вода реципијента.

 - пре упуштања отпадних вода у реципијент предвиђа се њихово пречишћавање 
на централном уређају за пречишћавање отпадних вода. Карактер реципијента 
предвиђа, односно захтева висок степен пречишћавања. После пречишћавања 
на градском уређају за пречишћавање отпадних вода пре испуштања у Дунав 
концентрација појединих загађујућих материја у ефлуенту мора задовољавати 
услове које прописује надлежно водопривредно предузеће.Потребно је дефи-
нисати УПОВ и изградњу потисног цевовода са ЦС Калош.

ПРИОРИТЕТ 10. Комунална  инфраструктура - сектор управљања отпадом

Циљ 10.1. Уређење депонија у насељима у општини Бачка Паланка

Развијена инфраструктура и квалитетне комуналне услуге представљају основни 
предуслов успешног функционисања урбане средине, било да се ради о граду или селу.

Под јавном инфраструктуром се подразумевају путеви,  јавне површине, улична 
расвета, водовод и канализација, телекомуникације, енергетска и друга инфраструктура 
која служи свим грађанима и привредним друштвима, који се истом свакодневно служе. 
Она је темељ за квалитетно функционисање општине према привредним, еколошким и 
социјалним критеријумима и неизоставни је део сваке стратегије развоја.

Просторно планирање се бави организацијом, уређењем и опремањем неког прос-
тора како би становници тог простора квалитетније живели. У основи сваког просторног 
планирања је концепт одрживог развоја, а за циљ има повезивање различитих тематских 
области чији се интереси преплићу на одређеном простору.

Основни циљ Општине Бачка Паланка је унапређење јавне инфраструктуре, раз-
вој комуналних услуга и просторно планирање на територији целе општине. 

Мера 10.1.1. Пројектовање, изградња и санација депонија у општини Бачка Паланка
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Просторни план Републике Србије, у области управљања отпадом дефинисао је 
неопходност удруживања општина ради заједничког управљања отпадом, чиме ће се 
успоставити систем регионалних центара за управљање отпадом. Регионални принцип 
обухвата сакупљање отпада, изградњу регионалих депонијих за најмање 20 година, се-
парацију рециклабилног отпада, изградњу трансфер станица, као и изградњу постројења 
за компостирање.

Истовремено, неоходно је радити на даљој санацији постојећих званичних одла-
галишта отпада, које представљају ризик по животну средину, у складу урађеним Ло-
калним планом управљања отпадом и истовремено је потребно учешће у изради регио-
налних и локалних планове управљања отпадом, којима ће бити дефинисано управљање 
отпадом у складу са Стратегијом управљања отпадом.

Комунални отпад, са територије Бачка Паланка, дислоцира се на регионалну де-
понију у Новом Саду. Све остале комуналне мере се разрађују Стратегијом одрживог 
развоја.

ПРИОРИТЕТ 11. Привредна инфраструктура - енергетска инфраструктура

Циљ  11.1. Развој енергетске инфраструктуре

Са аспекта коришћења енергетских извора и енергетске инфраструктуре, као 
плански циљ утврђено је функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса, 
штедња произведене енергије и стимулисање примене нових технологија производње 
енергије, нарочито оних које доприносе рационалном коришћењу, штедња енергије и 
заштита животне средине, као и коришћење обновљивих извора енергије.

У области енергетске инфраструктуре основни циљеви су следећи:

 - обезбеђење поузданог и квалитетног снабдевања енергијом;

 - смањење потрошње финалне енергије;

 - обезбеђење услова за унапређење енергетске ефикасности у производњи, пре-
носу, дистрибуцији и потрошњи у свим енергетским секторима.

Преносна мрежа ће се развијати у скаду са Стратегијом развоја енергетике РС 
до 2015. год., односно развојним документима ЕМС-а. Поред технолошке модернизације 
објеката, развој електроенергетске преносне мреже условљен је и обезбеђивањем нове 
преносне мреже, услед растуће производње, развојем интреконективних прекогранич-
них веза водова 400 kV са системима у окружењу, изградњом прикључака од 110 kV за 
кориснике преносног система, изградњом трансформаторских 400/х и 110/х и заменом 
великих трансформатора снаге 400 kV и 110 kV са новим јединицама. Концепција из-
градње преносне мреже је у директној вези са изградњом обновљивих извора енергије, 
растућим потребама, такође је и у интерконекцији са суседним подручјима и учествује у 
регионалном тржишту електричне енергије југоисточне Европе.

Развој дистрибутивне мреже одвијаће се у складу са Стратегијом развоја енерге-
тике до 2015. год., Програмом остваривања Стратегије и Средњорочним плановима на-
длежног предузећа ЈП ЕПС-а, односно Привредног друштва за дистрибуцију електричне 
енергије „Електровојводина“. Предвиђа се потпуни прелазак на 20 kV напонски ниво, 
тј. прелазак са тростепене трансформације 110/35/10 (20) kV на двостепену трансформа-
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цију 110/20 kV, чиме ће бити обухваћена реконструкција свих трафостаница 110/35 kV на 
110/20 kV. Трафостанице 35/20 kV, односно 35/10 kV реконструисаће се у разводна 20 kV 
чворишта, а 10 kV мрежу и припадајуће дистрибутивне трафостанице 10/0,4 kV потребно 
је реконструисати за рад на 20 kV.

Мера 11.1.1. Пројектовање и изградња енергетске инфраструктуре

Развој енергетике ће у циљу достизања вишег нивоа социо-економског развоја 
ићи у смеру усклађивања са привредно-економским развојем, односно усклађивања раз-
воја енергетских производних сектора са секторима потрошње.

Концепција развоја енергетике заснива се на следећим принципима:

 - одрживи развој подразумева рационализацију, ограничење потрошње;

 - смањење губитака и подизање нивоа енергетске ефикасности производње, 
транспорта, дистрибуције и коришћења енергије на свим нивоима;

 - смањење негативних утицаја на животну средину подразумева модернизацију 
енергетских објеката укључујући ревитализацију и технолошко унапређење, 
тј. замену садашњих технологија новим технологијама уз обавезну примену 
савремених технологија/уређаја за заштиту животне средине у циљу дости-
зања стандарда ЕУ и норми дефинисаних  међународним споразумима (Кјото 
протокол, међународни споразуми, Директива ЕУ и друго).

Основни приоритет је технолошка модернизација свих енергетских објеката, ин-
фраструктурних система и извора у свим секторима. То су на простору АП Војводине: 
сектор угља (специјалан подводни коп), нафте, гаса, сектор електроенергетике са пре-
носним системом и дистрибутивним системом и производни објекти термоелектране-
топлане, сектор градске топлане и индустријске енергане.

Циљ 11.2. Развој алтернативних извора енергије и обезбеђење енергетске 
ефикасности

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обно-
вљивих извора енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда 
и заштиту и очување природне и животне средине.

Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (биомаса, 
биогас, геотермална енергија) градиће се у склопу радних комплекса, односно туристич-
ких комплекса (геотермална енергија), како у насељима тако и ван, који ће ову енергију 
користити за сопствене потребе, а у случају већих капацитета вишак конектовати у јавну 
мрежу.

Појединачни енергетски производни објекти већих капацитета који би користи-
ли биомасу и биогас за производњу енергије, као и енергетски производни објекти који 
би користили сунчеву енергију и енергију ветра већих капацитета, који ће произведену 
енергију конектовати у јавну мрежу, могу се градити ван насеља.

Парк ветроелектрана се може градити на пољопривредном земљишту, ван зона 
насеља и заштићених природних и културних вредности, станишта, уз сагласност на-
длежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
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За искоришћавање енергије ветра, поред неопходних климатских карактеристика, 
један од важних фактора је и постојећа путна и железничка инфраструктура и присту-
пачност терена на ком се планира изградња ветроелектрана. Такође важан фактор је 
и покривеност територије средњенапонском и високонапонском мрежом и постојање 
трансформаторских станица, и могућност прикључења на њих.

Ветроелектране се могу градити ван насеља, на пољопривредном земљишту, изу-
зимајући заштићена природна добра, уз претходне услове надлежне институције приба-
вљено у поступку избора локације.

За потенцијалне ветроелектране, на подручју општине Бачка Паланка, потребна 
је координација и усаглашеност са покрајинским секретаријатом за енергетику, односно 
да ли постоји усаглашеност са мапом могућности коришћења ветра у АП Војводини, од-
носно да ли је на територији општине Бачка Паланка  економски исплативо инвестирати 
у коришћење енергије ветра за производњу електричне енергије.

Мера 11.2.1. Развој алтернативних извора енергије

Критеријуми за избор локације за изградњу ветроелектране су:
- брзина, учесталост и правац ветра;

 - геомеханичка својства терена;

 - могућност прикључивања на електроенергетски систем;

 - постојање приступних путева и могућност транспорта опреме;

 - сеизмолошки аспекти;

 - власништво над земљиштем - да ли су регулисани имовинско - правни односи;

 - постојање подстицајних мера - пореске олакшице, субвенције и др.;

 - постојање посебних економско – финансијских захтева од стране локалне 
заједнице (проценат профита, помоћ у изградњи инфраструктуре, донације);

 - утицај на животну средину и биодиверзитет - неугрожавање флоре и фауне, 
избегавање градње у границама постојећих и планираних заштићених при-
родних добара и других еколошки значајних подручја и у њиховој непосредној 
близини;

 - довољна удаљеност од насеља и стамбених објеката како би се избегло по-
вeћање интензитета буке;

 - довољна удаљеност од инфраструктурних објеката (електронских комуника-
ционих мрежа и опрема, радарских, аеродрома, линијских инфраструктурних 
објеката и др).

Ограничења за изградњу ветроелектрана представљају:

 - посебно заштићене природне вредности и миграторни правци птица, према 
условима Покрајинског завода за заштиту природе;

 - експлоатациона поља енергетских ресурса;

 - подручја насељених места;

 - остало грађевинско земљиште (радне зоне, зоне туристичких садржаја...).
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При коначном одабиру локација ветроелектрана посебну пажњу треба посветити:

 - заштити естетских вредности предела;

 - контактним подручјима зона осетљивим на буку и вибрације, као што су грађе-
винска подручја насеља, заштићени делови природе и сл.

Начин прикључивања ветроелектрана на постојећу и планирану електроенергет-
ску мрежу ће бити дефинисан кроз даљу урбанистичку разраду сваке поједине локације, 
а на основу услова надлежног предузећа (ЈП ЕМС и електродистрибуције).

За соларне енергетске производне објекте потребно је обезбедити грађевинско 
земљиште у атарима насеља на основу Плана детаљне регулације.

Мера 11.2.2. Обезбеђење енергетске ефикасности изградње

Енергетска ефикасност изградње постиже се:

 - изградњом пешачких и бициклистичких стаза како би се смањило коришћење 
моторних возила;

 - подизањем уличног зеленила, ваншумског зеленила и пошумњавањем дег-
радираних површина, смањиће се загревања тла и створиће се природни ам-
бијент за шетњу и вожњу бицикла;

 - пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изло-
жености сунцу и утицају суседних објеката, подизањем зелених кровова, као 
компензација окупираном земљишту;

 - сопственом производњом енергије и другим факторима;

 - изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљи-
вих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије), и 
изградњом даљинских или централизованих система грејања и хлађења.

Енергетска ефикасност изградње зграде обухвата следеће мере:

 - реализација пасивних соларних сиситема: максимално коришћење сунчеве 
енергије за загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно ис-
точној страни света), заштита од сунца, природна вентилација;

 - омотач зграде (топлотна изолација зидова, кровова, подних површина; замена 
/санација прозора, ваздушна заптивност/непропустљивост, друге мере);

 - систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена/модернизација кот-
лова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско 
грејање

 - енергетска ефикасност у економској ( штедљивој) потрошњи електричне енер-
гије.

Велике уштеде у потрошњи електричне енергије се може остварити коришћењем 
савремених технологија у јавној расвети:

 - увођењем ,,лед’’ расвете

 - увођењем система даљинског управљања јавном расветом, према времену ко-
ришћења.
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ПРИОРИТЕТ 12. Привредна инфраструктура - сектор телекомуникација 
(електронске комуникације)

Циљ 12.1. Развој и унапређење телекомуникационих услуга

За планирани број становника у наредном планском периоду насеља Бачка Па-
ланка потребно је да има 6 поштанских јединица овим ће се постићи доступност од 5458 
становника на једну поштанску јединицу.

Телефонска централа у Бачкој Паланци биће и даље ранга чворне телефонске цен-
трале. Планира се да ће 2020.год. у Бачкој Паланци бити од 32750 становника и око 10900 
домаћинстава.

Циљ је да се за свако домаћинство обезбеди по један телефонски прикључак и 
довољан број прикључака за службене потребе. Претпоставља се да ће привредне орга-
низације и остале организације од општег интереса користити претплатничке уређаје 
(кућне телефонске централе, секретарске гарнитуре и сл.) које ће за јавни телефонски 
саобраћај користити ограничен број директних телефонских прикључака, те са интер-
ним саобраћајем неће оптерећивати јавну ТТ мрежу. Поред тога за заокружење коначног 
капацитета телефонске централе узимају се у обзир и техничке карактеристике уређаја 
које омогућују уградњу јединица које су умножак целих стотина прикључака. Планира 
се да ће капацитет телефонске централе у Бачкој Паланци бити укупно 12500, од којих ће 
10900 подмиривати потребе домаћинстава, а 1600 службене потребе. Овим ће се достићи 
густина од 38,2 прикључака на 100 становника.

12.1.1. Развој информационо-технолошке инфраструктуре на подручју општине Бачка 
Паланка

Циљ је увођење широкопојасног интернета, унапређење интернет услуга и про-
ширење доступности интернета за већи број корисника са подручја општине, као и обез-
беђивање јавних терминала за приступ интернету.

Такође, циљ је и повезивање и умрежавање свих релевантних субјеката јавног 
сектора општине Бачка Паланка путем оптичке мреже ради ефикасније комуникације и 
управљања општинским ресурсима.

Под овим пројектом се подразумева развој ИТ центра и оптичке мреже за повези-
вање јавног сектора у јединствен Информациони систем по општинама.

Европска Унија, Република Србија и покрајинска Влада; Покрајински секретари-
јат за привреду су покренули иницијативе за суфинансирање израде пројектно техничке 
документације, као и за реализацију ових пројеката.

Општина Бачка Паланка има урађен пројекат (суфинансиран од стране покрајин-
ског секретаријата) оптичке  градске телекомуникационе мреже мреже за ИТ повезивање 
јавног сектора у јединствен информациони систем:

 - увођење „е’’ електронске управе;

 - успостављање ГИС-а савременим методама аквизиције просторних података;

 - ММС ( мобил мапинг систем);
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 - увођење савремених информационих технологија (Claud compjuting);

 - изградња оптичке мреже за повезивање јавног сектора.

Мера 12.1.2. Дигитализација радиодифузије на подручју општине Бачка Паланка

За квалитетан пријем и дистрибуцију земљаских и сателитских радио и ТВ сиг-
нала изградити кабловски дистрибутивни систем (КДС). За трасе КДС користити трасе 
ТТ мреже где год је то могуће.

Циљ је потпуна дигитализација електронске и телекомуникационе инфраструкту-
ре и доступност најмање 7 радио - тв канала у дигиталном облику до сваког становника.
Очекивани резултати:

Изградња оптичке телекомуникационе мреже на територији  градског насеља Ба-
чка Паланка и повезивање са околним приградским насељима на територији општине 
довешће до:

 - стварања јединствене градске мреже и до уштеда срадства у локалним јавним 
предузећима, шлолама, дечјим вртићима, библиотекама, здравственим уста-
новама, месним заједницама и другим службама битним за функционисање 
локалне самоуправе

 - смањење потребе изнајмљивања појединих сервиса других телекомуникацио-
них оператера и подизања квалитета комуналних услуга на виши ниво, што 
ће директно обезбедити сврху економичности улаганја у град, а грађанима ће 
бити доступни разни напредни сервиси преко ове ФТТХ мреже попут услуга 
здравства, електронске управе, видео надзора, бежичног управљања и сл.   

ПРИОРИТЕТ 13. Комунална инфраструктура – културно-спортски садржаји

Циљ 13.1. Унапређење културних и спортских садржаја у локалним самоуправама 
у циљу унапређења животног стандарда становништва

Мера 13.1.1. Пројектовање, реконструкција, изградња и опремање објеката културно-
спортског садржаја

Сврха пројекта је реализација основних поставки и решења из Генералног проје-
кта уређења спортско рекреационог центра „Тиквара“ и приобаља у Бачкој Паланци у 
циљу унапређеља спортске, комуналне, привредне и туристичке  инфраструктуре Бачке 
Паланке

Претварање зоне приобаља Бачке Паланке у спортско-рекреативни комплекс има 
и шири стратешки регионални значај. 

Генерални пројекат уређења спортско рекреационог центра „Тиквара“ и приобаља 
у Бачкој Паланци дефинише следеће:

 - решење регатне стазе за веслање дисциплини кајак и кану на мирним водама, 
на којој би било могуће одвијање међународних такмичења у овим спортовима 
и пратећи објекти,



03. март 2016. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 6/2016 - страна 223  

 - решење обалоутврде на Дунаву са неколико зона: градска плажа, Попов 
штранд, шеталишта и др.,

 - решење одвођења атмосферских вода,

 - решење марине на Дунаву са пратећим објектима,

 - решење спортских, рекреативних, туристичких и угоститељских садржаја,

 - саобраћајнице унутар зоне приобаља.

Генерални пројекат анализирао је и дефинисао најбоље могућности искоришћења 
простора у оквиру зоне приобаља у Бачкој Паланци, и представља добру основу за из-
раду плана детаљне регулације као и за даље активности на изради пројектне докумен-
тације.

ПОСЕБНИ ПРИОРИТЕТИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

1. МЗ Челарево:
 - Постоје две радне зоне, једна од 3.5 ха, друга од 80 ха која се налази између пу-

та Б.Паланка - Н.Сад и која је удаљена од Дунава само 700 метара. Та зона није 
уопште опремљена. Иначе то је било пољопривредно земљиште, па је урађена 
измена Плана и то је сада државно земљиште.

 - Други приоритет је неопходна реконструкција пута Бачка Паланка – Нови Сад 
где је превелика фреквенција возила и пут је практично деформисан.

2. МЗ Силбаш:
 - У овој МЗ не постоји фекална канализација. Постоји Идејни пројекат за из-

градњу канализације,

 - Путеви су у лошем стању, потребно је њихово асфалтирање.

3. МЗ Нова Гајдобра:
 - излазак из насеља на пут Р-119 није уређен (улица Жарка Зрењанина) и то пра-

ви житељима велике проблеме,

 - неопходна је бициклистичка стаза између Нове Гајдобре и Гајдобре, која би се 
користила у значајном обиму,

 - Индустријска зона између та два насеља није уређена, већ има три инвестито-
ра,

 - Постоји канализација и има пречистач (канализација по систему индивидуал-
них пумпи у домаћинствима из којих се врши потискивање)

4. МЗ Параге: 
 - Санација Дома културе, где су делимично обезбеђена средства, али недовољна 

цео пројекат,

 - Уређење фекалне канализације, за коју постоји пројекат.
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5. МЗ Товаришево:
 - Уређење пута између Товаришева и Парага, у дужини од око 5 км чиме би се 

скратила релација (за око 35 км) до Гајдобре (претходно треба урадити пројект-
ну документацију),

 - Потребна је реконструкција атмосферске канализације, Постоји само дели-
мично  и лоша је,

 - Потребно је уредити тротоаре у улицама, уопште их нема.

6. МЗ Пивнице:
 - Неопходно је уређење пута Пивнице-Силбаш, који је краћи за око 7км ако се 

не иде преко Деспотова,

 - У насељу уопште нема канализације.
7. МЗ ”Братство”:

 - Неопходно је уредити Банатску улицу (од улице Бранка Бајића до центра), тро-
тоар је веома лош, неуређена је и бициклистичка стаза, дневно туда пролази 
око 5.000 људи.

8. МЗ ”Стари град”:
 - Приоритет је уређење почетног дела обилазнице, из правца Новог Сада, која је 

планирана само за моторна возила, саобраћај осталих врста возила није решен,

 - Истовремено, са те саобраћајнице силазе неуређеним путем тешка возила до 
улице Цара Лазара, а ту су хале за које нема инфратруктурних и комуналних 
услова (струја и др.),

 - Није решено питање атмосферске канализације, колектора нема у улици Све-
тозара Марковића, постоји у суседној улици Цара Лазара, па се често догађају 
се поплаве. 

9. МЗ Младеново:
 - Потребно је проширење грађевинског реона на излазу пута Бачка Паланка и 

Обровац, као и проширење поред путног правца према Бачкој Паланци. Такође 
на путном правцу Бач – Плавна проширење радне зоне. Такође и да део атара 
Слатина уђе у радну зону. 

 - Код путне инфраструктуре предложено је да се уцрта обилазни пут за радне 
зоне.

 - У односу на осталу инфраструктуру: вода, ПТТ, електрична енергија и путеви 
да се реализују према раније предложеним решењима.

ПРЕДВИЂЕНИ  КОМУНАЛНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ГРАДСКУ СТРУКТУРУ И 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1. Пројекат „Инфраструктурно опремање и реализација ПДР-а блока 100 у 
Бачкој Паланци – део јужне радне зоне.
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 - Циљ је омогућавање формирања нових стамбених блокова- мотивација градње 
и проширења радне зоне у Бачкој Паланци.

2. Пројекат „Изградње бициклистички стаза, пешачких стаза и колских 
улаза и јавног осветљења на делу улице Краља Петра“

 - Циљ је опремање главне улице у Бачкој Паланци са свим елементима парт-
нерног уређења ради доприноса повећању вредности објеката, мотивације из-
градње и развој терцијалних делатности и др., а такође опремањем улице даје 
се препознатљив печат граду.

Постоји пројектно техничка документација за реализацију овог циља.

3. Пројекат „Реконструкција јавног пута улица Веселина Маслеше, део ули-
це Бродарско насеље и раскрсница улице Веселина Маслеше, Бродарско 
насеље и Дунавска обала“

 - Циљ је изградња пешачко бициклистичке руте унутар Општине Бачка Палан-
ка, и повезивање бициклистичких рута регије са парком природе „Тиквара“ – 
интензивирање рекреације, туризма и сл.

Постоји пројектно техничка документација за реализацију овог циља.

4. Пројекат „Изградња колектора атмосферске канализације у улицама Све-
тозара Милетића и Светозара Марковића са партнерним уређењем у Ба-
чкој Паланци“

 - Циљ пројекта је комунално опремање и решавање проблема свих површин-
ских вода за 1/3 територије града Бачка Паланка, и стварање могућности за 
нову изградњу у блоку 50.

Постоји пројектно техничка документација за реализацију овог циља.

5. КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ

5.1. ПРИВРЕДА

Према Закону о регионалном развоју („Службени гласник РС“ бр. 51/09) Регион 
Војводине подељен је на седам области у циљу подстицања квалитетнијег регионалног 
развоја. Јужнобачка област је једна од седам областу у оквиру Региона Војводине и обух-
вата 18.7% територије Војводине (4.5% територије Републике Србије), тачније јужну Ба-
чку и северни Срем.

Јужнобачка област се простире на површини од 4.022 км²  са 615.371 становника 
(по попису становништва из 2011.године.), а седиште области је град Нови Сад који је 
уједно и главни град Аутономне Покрајине Војводине. Јужнобачка област обухвата те-
риторију општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, 
Србобран, Сремски Карловци, Темерин, Тител и град Нови Сад.

Оно што посебно треба нагласити је изразито повољан географски положај обла-
сти и одлична саобраћајна повезаност што је и довело до тога да Јужнобачка област буде 
једна од најразвијених у Републици Србији.
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Слика 1. Јужнобачка област

Територија Површина 
у км²

Број 
насеља

Број становника 
према попису 
из 2011. год.1

Број становника 
(пројекција 

становништва 
2041.године)2

Бачка Паланка 579 14 55.528 45.152 

Табела 1. Површина, број насеља и број становника у Јужнобачкој области3

Општина Бачка Паланка се налази на западу Јужнобачке области (географска ду-
жина 45° 14` 57`̀ N и географска ширина 19° 23' 47`̀  E), простире се на површини од 
57.865,27 хектара, а чине је 14 насеља и 15 катастарских општина4. Наведени подаци 
указују на чињеницу да се општина Бачка Паланка налази међу већим општинама на 
територији АП Војводине.

Општину карактерише веома повољан гео-стратешки положај, налази се на гра-
ници Републике Србије и Републике Хрватске, на реци Дунав, само 40 км западно од 
Новог Сада, 122 км северозападно од Београда, 107 км јужно од Суботице, 323 км јуж-
но од Будимпеште и 564 км југоисточно од Беча, на самој граници Националног парка 
Фрушка гора. Поред тога, општина Бачка Паланка граничи се са осам општина и то: 
општином Бач на западу, општином Оџаци на северозападу, општином Врбас северно и 
североисточно, општином Бачки Петровац на истоку, и у Западном Срему са општином 

1 Извор података: Републички завод за статистику, попис 2011
2 Републички завод за статистику, Публикација „Пројекција становништва Републике  

Србије   2011-2014“
3 Извор података: Републички завод за статистику, попис 2011. (на дан 30.09.2011.године)
4 Просторни план општине Бачка Паланка
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Вуковар (Република Хрватска) и сремским општинама Шид и Сремска Митровица на 
југу и општином Беочин на југоистоку.  

Општина Бачка Паланка, смештена на југозападу Бачке, заузима површину од 
57.865,27 хектара и на том подручју према последњем попису 2011. године живи 55.528 
становника, што значи да на км² живи у просеку 95,90 становника што Општину сврста-
ва у категорију руралног подручја.5 

У односу на укупан број становника од 55.528, у појединим насељима живи (пода-
ци на основу пописа 2011. год.):

Бачка Паланка - 50,86 % становништва (28.239)

Визић  - 0,49 % становништва (270)

Гајдобра - 4,64 % становништва (2.578)

Деспотово - 3,34 % становништва (1.853)

Карађорђево - 1,33 % становништва (738)

Младеново - 4,82 % становништва (2.679)

Нештин - 1,43 % становништва (794)

Нова Гајдобра - 2,20 % становништва (1.220)

Обровац - 5,30 % становништва (2.944)

Параге - 1,66 % становништва (921)

Пивнице - 6,00 % становништва (3.337)

Силбаш - 4,44 % становништва (2.467)

Товаришево - 4,78 % становништва (2.657)

Челарево - 8,71 % становништва (4.831)

Територија Пол Σ 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44
Општина 

Бачка Паланка Σ 55.528 2.537 2.760 2.659 3.030 3.286 3.623 3.723 3.897 3.538

м 27.103 1.314 1.443 1.391 1.511 1.756 1.881 1.949 2.012 1.846
ж 28.425 1.223 1.317 1.268 1.519 1.530 1.742 1.774 1.885 1.692

Табела 2. Подаци о становништву по полу и старости6

5 У сврху реализације политике руралног развоја, као најчешћи међународно признат и коришћен 
критеријум за разликовање руралних и урбаних подручја користи се дефиниција Организације 
за економску сарадњу и развој (OECD), која се заснива на густини насељености становништва. 
На локалном нивоу подручја се класификују као рурална или урбана на основу прага од 150 
становника на км².  

6 Подаци са последњег пописа 2011. године (на дан 30.09.2011. год) 
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Територија Пол 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 -84 85 и више

Општина 
Бачка 

Паланка

Σ 3.694 4.489 4.801 4.382 2.355 2.846 2.268 1.348 592

м 1.862 1.977 2.340 2.057 1.060 1.196 876 473 159

ж 1.832 2.212 2.461 2.325 1.295 1.650 1.392 875 433

Табела 3. Подаци о становништву по полу и старости (наставак бр. 1)7

Националност Број становника Удео у укупном 
броју (%)

Срби 43.843 78,96

Црногорци 133 0,24

Југословени 160 0,29

Албанци 72 0,13

Бошњаци 11 0,02

Бугари 5 0,01

Буњевци 22 0,04
Власи - -

Горанци - -

Мађари 1.356 2,44

Maкедонци 51 0,09

Mуслимани 69 0,12

Немци 105 0,19

Роми 1.064 1,91

Румуни 6 0,01

Руси 25 0,04

Русини 53 0,10

Словаци 5.047 9,09

Словенци 39 0,07

Украјинци 27 0,05

Хрвати 819 1,47

Остали 89 0,16
Нису се изјаснили 1.870 3,37

Регионална припадност 501 0,90
Непознато 161 0,30

Укупно 55.528 100,00

Табела 4. Етнички састав становништва (попис 2002. година)

7 Подаци са последњег пописа 2011. године (на дан 30.09.2011. год)
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5.1.1.  Преглед кључних привредних сектора
Јужнобачка област као једна од најразвијенијих у Војводини представља агроин-

дустријску област са 18,3% укупних обрадивих површина региона. Укупна пољопри-
вредна површина области је 325.914 хектара, док се од индустријских сектора пре свега 
базира на производњи прехрамбених производа и хране (40% учешће у Војводини). Об-
ласт са 1.888 хектара винограда, 2.517 хектара воћњака, 5.607 хектара ливада и 11.871 
хектара пашњака представља значајно сировинско подручје за развој агроиндустрије. Од 
укупне површине, 297.600 хектара представљају оранице и баште8.

Кључни привредни сектори који учествују у развоју општине Бачка Паланка су:

• пољопривреда;

• индустрија.

Најзначајнији природни ресурс којим општина Бачка Паланка располаже је ква-
литетно пољопривредно земљиште. Према подацима Републичког завода за статистику 
из 2009. године, општина располаже са 46.816 хектара пољопривредне површине, од чега 
највећи део представљају оранице и баште са близу 94% укупне пољопривредне повр-
шине. Остатак представљају у највећем броју ливаде и пашњаци, а затим воћњаци и 
виногради.  

Поред пољоприведе, велику развојну шансу Општине представља индустрија која 
је последњих неколико година значајно утицала на развој и повећање животног стандар-
да локалног становништва. 

У Општини Бачка Паланка је укупно регистровано око 2.100 привредних субјека-
та, од чега је предузетничких фирми око 1.450, а предузећа око 650. У односу на предход-
ну годину постоји негативан тренд регистрованих привредних субјеката.

Број привредних друштава 2010 2011 2012 2013

1 Активних 729 667 651 650

2 Новооснованих 37 40 28 -

3 Брисаних-угашених 57 98 38 -

Број предузетника 2010 2011 2012 2013

1 Активних 1417 1450 1424 1450

2 Новооснованих 204 233 149 -

3 Брисаних-угашених 211 203 176 -

Табела 5. Број привредних друштава

Бачка Паланка  је позната по производњи подних облога (’’Таркет’’, ’’Синтелон’’, 
’’Ениа’’), производња сокова (’’Нектар’’), вештачког ђубрива (’’Фертил’’), пиварска ин-
дустрија (’’Carlsberg’’) производња џамбо врећа (’’Див траде’’), чајева (’’Фруктус’’), 
пољопривредне машине и алатке (’’Мајевица’’), проиводња проивода од лима (’’Се-
бастијан’’), производња чарапа (’’Real Knniting’’), производња електроинсталационог 

8 Републички завод за статистику, Општине у бројкама 2010. год., подаци за 2009. год.
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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 2013. године објављене су две 
кредитне линије у укупном износу од 7.460.000,00 динара и реализовано је укупно 37 
кредита у износима од 140.000,00 до 300.000,00 динара по каматној стопи 4,5% са три 
месеца грејс периода и роком отплате годину дана.  За 2014. године из Буџета општине 
предвиђено је додатних 4,8 милиона динара што би укупно чинило око 12 милиона ди-
нара средстава за нове кредите и подршку предузетницима.

5.1.2.  Преглед најзначајнијих привредних субјеката на територији Општине
На територији Општине Бачка Паланка  у октобру 2013. године по подацима преу-

зетим од Агенције за привредне регистре било је регистровано 638 привредних друштава. 

Назив привредног 
субјекта Насеље Претежна делатност9 Број 

запослених

„Синтелон“ д.о.о. Бачка Паланка Производња тепиха и 
прекривача за под 130

„Tarkett“ д.о.о.  Бачка Паланка Производња подова 729

„Carlsberg 
Srbija“ д.о.о. Челарево Производња пива 527

„Nectar“ д.о.о. Бачка Паланка Производња сокова 
од воћа и поврћа 650

„Aling Conel“ д.о.о. Гајдобра Производња остале 
електричне опреме 170

„Sladara Мaltinex“ 
д.о.о. Бачка Паланка Производња слада 50

„Фертил“ д.о.о. Бачка Паланка Производња вештачких 
ђубрива и азотних једињења 109

„Plattner“ д.о.о. Бачка Паланка
Трговина на велико чврстим, 
течним и гасовитим горивима 

и сличним производима
42

„Лука - Бачка 
Паланка“ а.д. Бачка Паланка Манипулација теретом 37

„Радун инжењеринг“ 
д.о.о. Бачка Паланка

Производња металних 
конструкција и делова 

конструкција
74

„Real Knitting“ д.о.о. Гајдобра Производња плетених 
и кукичаних чарапа 180

„Div trades“ а.д. Челарево Производња готових текстилних 
производа, осим одеће 232

9 Класификација делатности за привредне субјекте у Републици Србији
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„Галерија 
подова“ д.о.о. Бачка Паланка

Трговина на мало теписима, 
зидним и подним облогама у 

специјализованим продавницама
215

„Fructus“ д.о.о. Бачка Паланка Прерада чаја и кафе 53

„Ливал“ д.о.о. Гајдобра Производња алата 14

Табела 6. Већи привредни субјекти на територији општине Бачка Паланка

Значајан број великих компанија послује на територији општине, а пре свега треба 
навести: „Синтелон“ д.о.о. за производњу подова, „Сладара Maltinex“ д.о.о., „Tarkett“ д.о.о. 
за производњу подова, „Фертил“ д.о.о. за производњу  минералних ђубрива, „Лука Бачка 
Паланка“ д.о.о. за пристанишну и складишну делатност, „Радун инжењеринг“ д.о.о. , 
„Nectar“д.о.о. за прераду воћа и поврћа, „Aling Conel“ д.о.о. за производњу електроинста-
лационог материјала, „Plattner“ д.о.о. за трговину на велико, „Real Knitting“ д.о.о. за про-
изводњу чарапа, Група „Univerexport Бačka“ а.д. за пољопривредну производњу, прераду 
и промет, „Div-trades“ д.о.о. за производњу полипропиленских контејнер врећа , „Fructus“ 
д.о.о. за прераду чаја, „Мајевица пољоопрема“ а.д. у реструктурирању за производњу  
машина за пољопривреду и шумарство , „Koвис БП“ д.о.о. за производњу лежајева, зуп-
чаника и зупчастих погонских елемената,   „Carlsberg Srbija“ д.о.о. за производњу пива, 
„Дунавпревоз “а.д. за превоз путника, „Sebastijan limarija - Jedinstvo EMI“ а.д. за про-
изводњу  осталих металних производа, „Подунавље Челарево“ а.д. за  пољопривредну 
производњу.

Назив привредног 
субјекта Насеље Претежна делатност10 Број 

запослених11

„Подунавље 
Челарево“ а.д.

Бачка 
Паланка

Гајење жита (осим пиринча) 
легуминоза, уљарица 77

Група „Univerexport 
Bačka“ а.д.

Бачка 
Паланка

Пољопривредна производња, 
прерада и промет 148

„Ћосић“ д.о.о. Бачка 
Паланка

Трговина на мало моторним 
горивима у специјализованим 

продавницама
22

„Sebastiјan limarija 
Jedinstvo EMI“ а.д.

Бачка 
Паланка

Производња осталих 
металних производа 112

„Ковис БП“ д.о.о. Бачка 
Паланка

Производња лежајева, зупчаника 
и зупчастих погонских елемената 67

„Casa Italiа” д.о.о. Бачка 
Паланка Производња осталог намештаја 14

„Дунавпревоз“ а.д. Бачка 
Паланка

Градски и приградски 
копнени превоз путника 145

„Tarkett SEE“ д.о.о. Бачка 
Паланка

Трговина на велико 
хемијским производима 53

Табела 7. Већи привредни субјекти на територији општине Бачка Паланка (наставак 1)

10  Класификација делатности за привредне субјекте у Републици Србији
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„Tarkett“ д.о.о. 
 Са оствареном продајом од 1,9 милијарди евра у 2010. години, „Tarkett“  је лидер у 

области пружања иновативних и одрживих решења за подове и спортске терене. У свету, 
„Tarkett“  је присутан више од 120 година. Иновативна решења за подове и спортске те-
рене које пружају купцима креирају се у 30, а продају у више од 100 земаља широм света 
и представљају комбинацију искуства и најновијих технолошких достигнућа.  Широк 
асортиман производа који „Tarkett“  нуди обухвата подне облоге од винила, преко лино-
леума, паркета, ламината, спортских подних облога, преко гумених подова до аксесоара 
и различитог пратећег асортимана. Компанија „Tarkett“  у Бачкој Паланци настала је 
2002. године, као заједничко предузеће компанија Таркетт и Синтелон. Данас у оквиру 
„Tarkett“ -а, са седиштем у Бачкој Паланци, послује пет компанија у којим је запослено 
око 1300 људи и у оквиру којих функционишу фабрика за производњу подних облога од 
винила, две фабрике текстилних подова, фабрика паркета, велепродаја и ланац малопро-
дајних објеката специјализованих за продају подова. Консолидовани приходи од продаје 
предузећа у власништву „Tarkett“ -а д.о.о. за 2010. годину, износе преко 400 милиона 
евра, а продајом производа произведених у Бачкој Паланци, „Tarkett“  је остварио приход 
од 151 милион евра у 2010. години, од чега 93,06 одсто чине приходи остварени извозом.  
На листи ТОП 500 компанија Централне Европе, у којој су на основу остварених прихода 
од продаје рангиране компаније из 17 земаља Централне Европе, 2011. године се, заједно 
са још десет компанија из Србије, по први пут нашла компанија „Tarkett“, на 498. месту. 
Компанија „Tarkett“  је исте године била добитник награде за најбољег извозника, коју 
додељује Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА).

„Carlsberg Srbija“ д.о.о.
 Пивару ”Челарево” основао је 1892. године Лазар Дунђерски, у то време један од 

најистакнутијих српских велепоседника, у Челареву, на пољопривредном имању своје 
породице. Почетни капацитет пиваре износио је 10.000 хл годишње. Након завршетка 
другог Светског рата у поступку национализације, пивара је од приватног, постала др-
жавно и друштвено власништво. Значајан технолошки развој пиваре почиње тек 70-тих 
година двадесетог века, мада је све до 1975. године производња износила око 150.000 хл 
пива годишње. Током 1980. године, саграђена је, за тадашње појмове, најмодернија хала 
са две линије за отакање пива у флаше, као и модерни систем хлађења и отакања у бу-
рад. Посебно нагли развој, пивара доживљава 1990. године када се монтира најсавреме-
нија, потпуно аутоматизована вариона, капацитета 1.200.000 хл годишње. По окончању 
сарадње са немачком компанијом за производњу пива Löwenbrau и истека лиценце, на 
тадашњем југословенском тржишту Пивара „Челарево“ пласира пиво са данас препозна-
тљивим знаком „Лав“. Септембра 2003. године већински део акција Пиваре Челарево а.д. 
откупила је компанија Carlsberg Breweries А/С. Приватизација пиваре „Челарево“ пред-
ставља једну од најуспешнијих приватизација у Србији, а компанија „Carlsberg Srbija“ 
д.о.о. се налази међу највећим страним инвеститорима у српску привреду. Вредним радом 
и залагањем свих запослених, пивара је задовољила стандарде и квалитет и тако новем-
бра 2005. године понела престижно име „Carlsberg Srbija“ д.о.о. и постала део међународ-
ног концерна за прозводњу пива Carlsberg Breweries А/С. „Carlsberg Srbija“ д.о.о налази 
се у сталном успону на тржишту, а доказ за то је и померање са четврте позиције у 2004. 
години, на чврсту другу позицију већ у 2006. години, на којој се налази и данас. 2008. 

11 Напомена: Подаци о броју запослених преузети су из Регистра финансијских извештаја и пода-
така о бонитету правних лица и предузетница, закључно са даном 31.12.2012.године
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године компанија је од представника организације за процену и контролу менаџмен-
та и квалитета „Lloyd's Register” за Србију примила сертификате поводом успешне им-
плементације Интегрисаног система управљања – ИМС (Integrated Мanagement System). 
Имплементација ових међународно признатих стандарда ИСО групе настала је као ре-
зултат константних систематских унапређења које је увела компанија. Корпоративна 
друштвена одговорност представља једну вишеструку област, почев од људских права, 
права радника и пословне етике, до свести о животној средини и одговорној конзумацији 
пива. Пивара активно ради и на заштити животне средине остварујући сарадњу са орга-
низацијом за рециклажу и повраћај лименки ReCan (чланом Ball Packaging Europe), учес-
твујући на Дану лименки, постављајући 40 специјално израђених контејнера за празне 
лименке („Туборг грин фест“) али и давањем финансијске подршке пројектима на пољу 
заштите животне средине у сарадњи са Балканском еколошком асоцијацијом.  Пивара је 
допринела и развоју културе и туризма отварањем малог посетилачког центра – Музеја 
посвећеног оснивачу пиваре, познатом велепоседнику Лазару Дунђерском. 
„Синтелон“ д.о.о. 

Синтелон је водећа марка тепиха у југоисточној Европи и представља синоним за 
квалитет и искуство. У региону, Синтелон успешно послује са водећим ланцем малопро-
даје – Галеријом подова и водећом организацијом за продају и дистрибуцију Tarkett југо-
источна Европа. Продају у Русији, Украјини, Белорусији, земљама централне и западне 
Европе и Балтичким земљама врши директно тим продаје Синтелона. Компанија Синте-
лон се пуних 40 година бави развојем, производњом, маркетингом и продајом машинско 
тканих тепиха од вуне и полипропилена, који својим дизајном и квалитетом одговарају 
најфинијим захтевима потрошача. У чврстом савезу задовољних купаца, запослених и 
акционара, Синтелон има традицију дугу 128 година и успешно послује у оквиру Tarkett 
групе. Служећи се најсавременијом линијом за дораду тепиха и опремом за обраду фи-
ламената, Синтелон представља лидера у производњи текстилних подних облога у ју-
гоисточној Европи. Синтелон доо има 130 запослених, производи 1.000.000 м2 тепиха и 
око 60% производње извози, а од тога 40% у Русију. Циљ је повећање извоза у Русију, 
Казахстан и земље југоисточне Европе и производња мин. 1.500.000 м2 годишње.

”Сладара Maltinex“ д.о.о. 
Основана је 1974. године а данас послује у саставу француске групе Spufflet, јед-

ног од водећих светских произвођача слада, који у свом саставу има 20 фабрика у целој 
Европи. Уз снажну подршку централе, Maltinex стално повећава производни капацитет 
и има стабилан портфолио домаћих и страних клијената. 

„Фертил“ д.о.о. 
Прва фабрика у Србији која производи минерална НПК ђубрива, користећи тех-

нологију компактирања - флексибилну технологију која не укључује хемијске процесе и 
не загађује околину. Компактирана гранула у себи садржи све макро и микро елементе 
потребне за правилан развој биљака и постизање високог приноса у ратарској, воћарској 
и повртарској производњи. Поред производње, фабрика се бави и паковањем и дистрибу-
цијом азотних ђубрива Уреа, КАН, АН и САН, односно ђубрива са високим садржајем 
фосфора и довољним количинама азота - МАП и ДАП. Фертил је 2011. године покренуо 
нову линију производа под именом Натура, која у потпуности прати савремене свет-
ске трендове у исхрани биља. Натура ђубрива, у оквиру четири различите формулације, 
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садрже избалансиране макроелементе азот, фосфор, калијум и сумпор. Од оснивања 
фабрике Фертил 2006. године, компанија Victoria Group а.д. Београд је инвестирала око 
10 милиона евра у унапређење производње и других пословних процеса у овој чланици. 
У мају 2012. године у Фертилу је покренут пројекат изградње погона за млевење си-
ровина, намењен смањењу гранулометрије и влаге у сировинама које се употребљавају 
при компактирању НПК ђубрива. Данас је погон у потпуности функционалан, а укупна 
вредност инвестиције износила је око 1,7 милиона евра.

У истом периоду такође је завршена изградња отвореног складишта готових про-
извода, као и складишта опасног и неопасног отпада. Проширење постојећих складиш-
них капацитета довело је до смањења трошкова екстерног лагеровања производа. Но-
воизграђено складиште капацитета 5.000 тона заузима површину од око 4700 м2, док у 
укупном складишном простору отвореног типа у кругу фабрике може бити смештено 
25.000 тона готових производа. Са производним капацитетом од 100.000 тона ђубрива 
годишње и извозом од близу 13 милиона евра на тржишта Мађарске, Словачке, Бугарске, 
Словеније, Македоније, Косова и Босне и Херцеговине, укупан приход компаније Фер-
тил у 2012. години достигао је скоро 90 милиона евра. Victoria Group а.д. Београд чини 
десет компанија чланица. Сви делови групације су међусобно стратешки повезани тако 
да заједно чине један интегрисани систем и заједно дају најбоље резултате.

„Лука - Бачка Паланка“ а.д. 
Смештена је на левој обали реке Дунав, на 1295. километру његовог тока, у аграр-

ној области Јужне Бачке. Одликује је изузетна стратешка позиција непосредне близине 
магистралног пута Нови Сад–Осијек и веза паневропским Коридором 7 са државама 
од Северног до Црног мора, док је железнички колосек лоциран на само 5км од луке. 
Лука Бачка Паланка бави се пружањем лучких услуга – претоваром, коришћењем ин-
фраструктурних објеката, складиштењем и превозом. Чланица је Викторија групе. Зах-
ваљујући расположивим капацитетима ова лука има могућност остваривања  претовара 
од 500.000 тона годишње различитих врста терета. Поред тога, омогућава коришћење 
инфраструктурних објеката - оперативне обале, сидришта, зимовника и складишта, а 
пружа и услуге превоза, рада утоваривача и виљушкара. Због свих предности које има, 
Лука Бачка Паланка развила је додатну делатност, која обухвата производњу и продају 
грађевинског материјала – природног шљунка, сепарисаног шљунка, песка и бетона 
стандардних марки, али и бетона према посебним захтевима купаца. Добри пословни 
резултати Луке Бачка Паланка проистичу из континуираних инвестиција, што доказује 
и остварена количина прекрцаја у 2012. години од преко 290.000 тона.

„НОПАЛ Lux“ д.о.о.
Водећи произвођач електроинсталационог материјала у Србији, правни наслед-

ник фирме НОПАЛ а.д. која је постојала више од 50 година. Предузеће запошљава 120 
радника. Са производним капацитетом од 5 милиона јединица годишње НОПАЛ Lux 
д.оо. нуди комплетан асортиман производа за кућне електричне инсталације:

• Сијалична грла и светиљке,

• Инсталационе склопке и прикључнице,

• Утикаче, преносне прикључнице и разводнике,

• Инсталациони прибор,
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• Кућна звона.

Предузеће се састоји од службе развоја производа, модерне алатнице са ЦНЦ ма-
шинама и ЦАД/ЦАМ системом, погона за прераду пластичних маса техником ињекцио-
ног бризгања и директног пресовања, погона за прераду металних делова са развијеном 
технологијом површинске заштите (никловањем и цинковањем) и погона монтаже. Ком-
плетан технолошки циклус обезбеђује праћење најнапреднијих техника и метода као и 
перманентан развој нових производа. 

„Plattner“ д.о.о. 
Предузеће је основано је септембра 1996. године у Бачкој Паланци. Бави се  трго-

вином на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима У по-
нуди има производе светских реномираних произвођача. Својим пословањем настоји да 
испуни очекивања клијената и понуди врхунске производе уз најбољу услугу и подршку. 
Пласирање производа врши преко територијалних менаџера који су организовани у три 
дивизије:

 - ПВЛ аутомотив (путничка возила),

 - ЦВЛ комерцијална возила (теретни и агри програм),

 - ИНД индустријски системи.

„Радун инжењеринг“ д.о.о. 
Предузеће се најпре бавило увозом сировина и репроматеријала за потребе индус-

трије и пољопривреде, увозом опреме (за Југоалат из Новог Сада, Севојно из Ужица, Нек-
тар из Бачке Паланке и др.), инжењеринг пословима и индустријском градњом. Тренутна 
делатност и планови за будућност су: индустријска и стамбена градња као и производња 
елемената за градњу (бетонске и челичне конструкције, вентилационе канале, YU ди-
мњаке, производња грађевинских фолија, бетонске галантерије и тд.). Данас запошљава 
преко 100 радника. Основна делатност компаније Радун инжењеринг је изградња свих 
врста објеката у високоградњи, као и реконструкције, адаптације и санације постојећих 
објеката. Годишњи капацитет је цца 100.000 м2. Компанија Радун инжењеринг је у стал-
ном развоју, усавршавају се постојеће и уводе се нове технологије како би се испратили 
сви светски трендови у градђевинској индустрији. Радун инжењеринг је оснивач фабри-
ке за прераду воћа и поврћа „НЕКТАР” Бачка Паланка.

Компанија „Нектар“ д.о.о., 
Настала из породичне фирме, једина је фабрика у региона са потпуно заокруже-

ним процесом производње: од кооперантских односа са произвођачима и откупа воћа, 
преко производње каша и концентрата, до производње сокова, нектара, ракија и марме-
лада. Поред наведеног, компанија располаже сопственом дистрибутивном мрежом. „Нек-
тар“ је од 2005. године, са 50% удела на тржишту, постао домаћи лидер у индистрији, 
али је уједно и на првом месту у Босни и Херцеговини и трећем у Македонији. Главне 
дестинације за извоз воћних концентрата и каша су тржишта ЕУ, Русије и САД. Једном 
речју, компанија „Нектар“ је постала једна од водећих компанија за производњу воћних 
сокова у југоисточној Европи.
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Компанија „Нектар“ своју корпоративно друштвену одговорност остварује инвес-
тирањем у органско и аутохтоно узгајање јабука и развој пољопривредних метода које су 
у складу са принципима очувања животне средине.

„Алинг конел“ д.о.о. 
Групације „Алинг“ основане 1984. године. Носилац развоја предузећа од осни-

вања је алатница која се бави израдом алата за бризгирање пластике, алата за пластичну 
деформацију лима, алата за бризгирање обојених материјала. „Алинг конел“  послује на 
простору 3.400 м² уз планове за повећање капацитета производње и складишта, а оба-
вља послове дизајна, конструкције, развоја, израде, бризгирање, монтаже и испитивања 
производа. Посебно треба нагласити да је Агенција за страна улагања и промоцију из-
воза Републике Србије 2010. године доделила награду за најбољи извозни производ ком-
панији „Алинг конел“ за програм инсталационих склопки, прикључница и раздводних 
кутија, који је нашао велики број купаца на тржиштима Русије и ЕУ. 

Група „Univerexport Bačka“ а.д. 
„Бачка“ а.д. је фирма основана 1968. године и пословала је као друштвено пре-

дузеће. У јануару 2004. године фирма је приватизована, а од 2007. године већински вла-
сник „Бачке“ постаје компанија Универекспорт. Производни погони састављени од фар-
ме, кланице, ресторана и малопродаје лоцирани су на самом уласку у Бачку Паланку. У 
протеклом периоду доста је уложено у модернизацију и развој, пуштене су у погон две 
најсавременмије коморе за дозревање меса, као и минус коморе, проширен је простор за 
паковање и магацин готових производа, уведени су савремени уређани за контролу ква-
литета и оформљена је нова лабораторија. Продаја широког асортимана продаја обавља 
се кроз 4 сопствена малопродајна објекта (Нови Сад, Бачка Паланка, Суботица) и мрежу 
трговинских ланаца Универекспорт и Тргопромет. „Бачка“ а.д. добитник је бројних при-
знања и награда. Компанија је у свој рад активно укључила и корпоративну друштвену 
одговорност која се исказује кроз ефикасно трошење енергије, здраву транспортну амба-
лажу, заштиту права запослених, стална донаторска улагања и спонзорисања културних 
манифестација, брине о здрављу потрошача кроз строгу контролу на фармама и др.

5.1.3.  Предузетништво

На територији Општине  Бачка Паланка по подацима Агенције за привредне ре-
гистре (месец октобар 2013.године) има 1.422 регистрована предузетника.  

5.1.4.  Радне зоне и развој привреде

Као што је раније већ речено, Бачка Паланка се сврстава у привредно развијеније 
општине у Војводини. Преглед привредних субјеката на територији општине даћемо 
кроз претходну анализу изграђених и потенцијалних радних (привредних) зона.  

Просторним планом општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 10/2010), ван грађевинског реона насељених местаопштине Бачка Палан-
ка 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 ванграђевинског реона). 
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Постојеће и планиране радне зоне, одређене просторним планом општине, имају 
следеће површине:

А) ПОСТОЈЕЋЕ радне зоне ван насељених места општине Бачка Паланка су:
• К.О.Младеново, локалитет 1 – површина 15,83 ha,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• К.О.Бачка Паланка, локалитет 13 – површина 11,69 ha,

• К.О.Бачка Паланка, локалитет 14 – површина 23,62 ha,

• К.О.Бачка Паланка, локалитет 15 – површина 15,20 ha,

• К.О.Бачка Паланка, локалитет 16 – површина 12,12 ha,

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

Б) ПЛАНИРАНЕ радне зоне ван насељених места општине Бачка Паланка су:
• К.О.Бачка Паланка, локалитет 1 – површина 65,14 ha (планска документација 

за овај локалитет ("Заграда") је пред усвајањем)

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

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

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

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

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

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

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

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

• К.О.Нова Гајдобра, локалитет 10 – површина 55,81 ha,

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

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

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

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

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

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

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

В)  Подаци о радним зонама насељених места која се спроводе из Просторног плана 
општине :

• Визић – нема одређене површине,

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

• Параге – постојећа радна зона 0,91 ha, планирана радна зона 5,05 ha, радне по-
вршине у оквиру зоне стамбене намене 0,89 ha (*напомена: не постоји назнака 
постојеће/планирано),

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

ПОДАЦИ о радним зонама из планова генералне регулације насељених места 
општине Бачка Паланка:

• Планом генералне регулације насеља Гајдобра („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 13/2008) предвиђена укупна површина за радне зоне износи 
26,22 ha (*напомена: не постоји назнака постојеће/планирано),

• Планом генералне регулације насеља Младеново („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 6/2011, 8/2013) предвиђена укупна површина за радне 
зоне/садржаје износи 23,84 ha (*напомена: не постоји назнакапостојеће/плани-
рано),

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

• Планом генералне регулације насеља Обровац („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 21/2010) предвиђена укупна површина за радне зоне износи 
32,63 ha (*напомена: не постоји назнака постојеће/планирано),

• Планом генералне регулације насеља Пивнице („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“, број 36/2012) предвиђена укупна површина за радне зоне износи 
32,70 ha (*напомена: не постоји назнака постојеће/планирано).
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• Насељено место Карађорђево не поседује катастарску општину и евиденцију 
(у поступку је формирање кат.општине и израда одговарајућег урбанистичког 
плана.)

• Насељена места Деспотово и Силбаш се уређују из старих урбанистичких пла-
нова (потребно је израдити одговарајућу планску документацију.)

Планом генералне регулације насељеног места 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 зону је у поступку израда плана детаљне регула-
ције. За остале радне зоне је израђена следећа планска документација:

• 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,

• План генералне регулације са елементима детаљне регулације блока 106 у Ба-
чкој Паланци („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 14/2007) – међу-
народна лука и интермодални терминал; укупна површина за радне садржаје 
дефинисане планом износи 127,95 ha. Ова радна зона је опремљена у јако малој 
мери.

Постојеће дефинисане Радне зоне у општини Бачка Паланка се могу поделити на:
 - Радне зоне у граду Бачка Паланка

Радна зона „Север“ укупне површине 114 хектара (блокови 77а, 87, 82а, 82б, и део 
блока 109 поред магистралног пута М-7 Бачка Паланка – Нови Сад).
У делу ове Радне зоне формирано је неколико радних комплекса различите намене, од 
којих су најзначајнији а.д. „Бачка“ и компанија „Нектар“. Поред претходно поменутих 
знајачјно место у Радној зони заузимају и „Див-трејд“ д.о.о., „Фруктус“ д.о.о., „Ћосић“ 
д.о.о., „Изостакло“ д.о.о. 

У комплексу „Грађевинар“ има више изграђених објеката, док су корисници раз-
личити чак и у оквиру једног објекта. Сви изграђени комплекси у овој зони су оријенти-
сани на главну саобраћајницу - пут М7 и у највећој мери су комунално опремљени.

Неизграђени део зоне (око 50 хектара) представља пољоприведно земљиште раз-
личитих власника, различитих величина и оријентација парцела.

Удаљеност важних комуникација:
•	 Магистрални пут М-7 тангира јужним делом радне зоне,
•	 Мост 25. мај удаљен око 3 км,
•	 Теретна железничка пруга око 2 км.

Израда планске документације за неизграђени део је у плану.

Следећа локација је „Северни салаш“ (блокови 24, део блока 25 и блок 26) на којој 
је изграђена комплетна инфраструктура, а на којој се налазе комплекси „Мајевица“ а.д.. 
и „Себастијан“ а.д. (некадашња „Лимарска“).
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Нови План генералне регулације подразумева дефинисање Радних зона у делови-
ма града  у којима су раније формирани пословно – производни објекти (блокови 28, 33, 
64 и др.)

Радна зона „Југ“  укупне површине 210 хектара обухвата блокове 94, 95, 96, 101, 
101а, 101б, 104, 107, 108 и блок 106 који у целости заузима и користи „Лука“. Основни 
статус земљишта на ком се налази Радна зона је градско грађевинско земљиште. У окви-
ру овог подручја саобраћајне, комуналне, спортско-рекреативне и зелене површине су у 
државном власништву и то укупне површине око 98 хектара. Ову Радну зону чине ком-
плекси: „Tarkett“ д.о.о., „Enia“ д.о.о., „Maltinex“ д.о.о., „Бачка“ а.д., „Дунавпревоз“ а.д., и 
„Пословно – производни центар Бачка Паланка“ а.д. чији је оснивач и већински власник 
Скупштина општине Бачка Паланка функционишу у овој зони. 

„Пословно – производни центар Бачка Паланка“ налази се на површини око 11 
хектара, има право коришћења 6 индустријских хала укупне површине 5.400 м² које у 
производне сврхе користе италијански и словеначки партнери. 

У оквиру Радне зоне „Југ“ изграђени су комплекси:

• „Пословно-производни центар“ а.д. (хале производне намене, „Ковис“ 
д.о.о.„Каза Италија“, д.о.о., „Синтелон плус“ ) - блок 95,

• Царински терминал,

• „Maltinex“ д.о.о. - блок 104,

• „Синтелон“ д.о.о. блок – 104,

• „Tarkett“ д.о.о . - блок 104 и 101а,

• Текстилна индустрија „Марина“ а.д. (у стечају) -  блок 101а,

• Кланица „Бачка“ а.д. – блок 96,

• Саобраћајни терминал - блок  96,

• Комунални комплекс блок - 101б,

• ГМРС блок 96.

Планом је предвиђено да се улица Југословенске Армије продужи кроз ову зону 
и то као главна саобраћајница овог простора, којом ће остваривати основна веза насеља 
Радне зоне „Југ“. По својој изграђености и опремљености (носивости) биће опремљена 
тако да прихвати највећа и најтежа саобраћајна средства (нарочито при кампањама отку-
па пољоприведних производа) на нивоу читаве зоне.

Додатне информације које се тичу Радне зоне „Југ“ :

• Магистрални пут М-7 (Бачка Паланка – Нови Сад) тангира северним делом 
радне зоне,

• Мост 25. мај (Бачка Паланка – Илок) удаљен око 1 км,

• Теретна железничка пруга око 4 км,

• Постојећа инфраструктура је комплетна на већем делу,

• 57,87 хектара слободног пољопривредног земљишта - могућ откуп,

• 
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Радне зоне у појединим насељима:
У насељу Обровац, на парцели број 203 (7 хектара) у будућем индустријском парку 

дефинисане су 22 парцеле просечне површине 3.000 м² које су врло погодне за изградњу 
индустријских погона. У току је инфраструктурно опремање овог индустријског парка и 
изграђен је пут који је веза са магистрални путем М-18.

У насељу Нова Гајдобра планира се Радна зона укупне површине 12 хектра (изра-
да пројекне документације у току). Извршена је препарцелација предметног простора и 
формиране су 22 парцеле просечне величине око 5.000 м² које ће се након инфраструк-
турног опремања под врло повољним условима издавати будућим инвеститорима.

У насељу Челарево постоји Радна зона површине око 3 хектара, делимично кому-
нално опремљена (путна мрежа и трафостаница). Решени имовински односи омогућавају 
да се ова зона врло брзо активира, што је издваја у односу на горе наведене. Остали енер-
генти се налазе у непосредној близини зоне и лако су доступни.

У насељу Младеново предвиђена је Радна зона укупне површине 14 хектара и 92 
ара, на којој се налази типска индустријска хала и која је планским документом пред-
виђена за Радну зону. У току је поступак преноса права коришћења Војне установе „Ка-
рађорђево“ и Земљорадничке задруге „Ловренац“ на општину Бачка Паланка.

У пет насељених места општине (Пивнице, Силбаш, Параге, Товаришево, Младе-
ново и Деспотово) изграђене су типске индустријске хале од којих неке нису стављене 
у функцију због нерегулисаних имовинско – правних односа. Делови ових зона су већ у 
експлотацији. 

У источној зони, према Новом Саду, са радним комплексом Луке на Дунаву, из-
мењеним решењем за индустријске железничке колосеке, добијен је квалитетнији прос-
тор. Предуслов за њено уређење је измештање и рекултивизација локалне комуналне де-
поније, док је основни услов изградња саобраћајних капацитета друмског и железничког 
саобраћаја.

Завршетком изградње Луке, која је већ делимично и изграђена и опремљена и за 
коју постоји планска документација, како је предочено, стварају се услови за формирање 
робно - транспортног центра.

5.1.5.   Задруге

Задругарство у Србији и Војводини има дугогодишњу традицију. Прва задруга у 
Војводини основана је 1846. године у Бачком Петровцу и као земљорадничко-крединт-
на била је друга задруга у Европи и трећа на свету. Историјски посматрано, задруге су 
пролазиле кроз бројне фазе ликвидација, поновног оснивања, интеграција, дезинтегра-
ција итд., али оно што је дефинисано као императив је удруживање. Чињеница је да су 
пољопривредне задруге у развијеним земљама запада покретач пољопривредног развоја, 
а тиме и развоја села.12      

Процес транзиције друштвеног у приватни капитал утицао је и на задругарство. 
Тако данас на територији општине Бачка Паланка функционише 15 задруга (преко 90% 
пољопривредних домаћинстава је удружено у пољопривредне задруге. Међутим, про-
ценат правих задругара је низак (око 2%), док се већина удружује ради лакше набавке 

12   Задружни савез Војводине, Стратегија развоја пољопривреде РС
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репроматеријала. Поред 15 задругa на територији Општине функционише и 10 пољопри-
вредна предузећа. 

Што се услова за рад тиче, задруге користе сопствене просторије које су у вео-
ма лошем стању, а механизација је застарела (просечна старост 12 година). Боље услове 
имају приватне задруге, али оне се не баве обрађивањем земљишта већ пре свега угова-
рањем производње.

5.2.  ЗАПОСЛЕНОСТ

На евиденцији незапослених при Националној служби за запошљавање - Служби 
Бачка Паланка 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).

УКУПНО ЖЕНЕ ЗАПОСЛЕНИЦИ У 
ПРАВНИМ ЛИЦИМА

ЗАПОСЛЕНИ КОД 
ПРЕДУЗЕТНИКА 

Јужнобачки 
округ 183586 46,7% 138435 45151

Бачка Паланка 12307 41,5% 9205 3102

Табела 8. Запосленост у Општини Бачка Паланка13

Просечне зараде Просечне зараде без пор. и допр.
XII 2013 I-XII 2013 XII 2013 I-XII 2013

Р. Србија 70071,00 60708,00 50820,00 43932,00
Јужнобачки округ 80507,00 65099,00 58365,00 47153,00

Бачка Паланка 73984,00 66588,00 53753,00 48591,00

Табела 9. Просечне зараде по запосленом за децембар 2013.године14

Најугроженије групе незапослених лица су особе са инвалидитетом, Роми, ко-
рисници социјалних давања, млађи од 30 година и лица старија од 50 година, а посебно 
лица старија од 60 година којих има 216.

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

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

• основни ниво познавања рада на рачунарима што се посебно уочава код неза-
послених лица старијих од 35 година,

13  Извор: Национална служба за запошљавање - Служба Бачка Паланка
14  Извор: Национална служба за запошљавање - Служба Бачка Паланка
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• виши ниво знања страних језика, посебно енглеског,

• поседовање сертификата као што су атест за завариваче, сертификат за овла-
шћене књиговође, сертификат за овлашћене ревизоре, испит из безбедности и 
здравља на раду, испит за ношење ватреног оружја, као и поседовања знања и 
вештина у пружању занатских услуга.

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ УКУПНО ЖЕНЕ

I 2111 1065

II 444 197

III 1911 855

IV 1910 1086

V 36 15

VI 298 197

VII-1 455 280

VII-2 3 0

Табела 10. Преглед незапослених лица по степену стручне спреме и полу15

СТАРОСТ УКУПНО ЖЕНЕ

15-29 2176 952

30-39 1810 994

40-49 1701 964

50-59 1494 770

60-65 216 15

Табела 11. Преглед незапослених лица по полу и старости16

Дефицитарна занимања су у области грађевинарства, услужних делатности (коно-
бари, кувари, месари), затим професори немачког језика,  дефектолози, олигофренолози, 
фармацеути и менаџери разних профила. Суфицитарна занимања су правници, еконо-
мисти, васпитачи,  професори, учитељи, матуранти гимназије, економски техничари, 
пољопривредни техничари, дипл. инг. пољопривреде, текстилни и кожарски радници и 
трговци. 

Национална служба за запошљавање - Служба Бачка Паланка у оквиру свог про-
грама рада је предложила обуке за стицање знања и вештина у занимању: месари, руко-
ваоци грађевинских машина, виљушкаристи информатичке обуке и обуке за рад на ЦНЦ  
машинама.

Циљеви политике запошљавања на територије Општине Бачка Паланка за 2014. 
годину су:

15  Извор: Национална служба за запошљавање - Служба Бачка Паланка
16  Извор: Национална служба за запошљавање - Служба Бачка Паланка



244 страна - Број 6/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        03. март 2016. године

 - 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 тр-
жишта рада,

 - Подстицање теже запошљивих лица у запошљавању, 

 - Борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошља-
вања /старији од 50 година, самохраних мајки, Рома и осталих маргинализова-
них група/,

 - Отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошља-
вање.

ДУЖИНА ЧЕКАЊА УКУПНО ЖЕНЕ

До 3 месеца 1143 530

3-6 месеци 517 247

6-9 месеци 446 214

9-12 месеци 479 210

1-2 године 1058 482

2-3 године 814 407

3-5 година 1121 611

5-8 година 746 444

8-10 година 304 175

Преко 10 година 540 375

Табела 12. Преглед незапослених лица према дужини чекања на запослење17

Мере активне политике запошљавања реализује Општина Бачка Паланка и локал-
ни савет запошљавања у сарадњи са НСЗ Служба Бачка Паланка. У складу са Акционим 
планом за 2014. годину предвиђене су следеће мере тј. субвенције за запошљавање за:

• јавне радове,

• рад Савета за запошљавање и организацију Сајма запошљавања.

17  Извор: Национална служба за запошљавање - Служба Бачка Паланка
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Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за 
2014. годину, реализоваће Савет за запошљавање Општине Бачка Паланка у сарадњи 
са НСЗ – Служба Бачка Паланка и Одељењем за привреду Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.
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5.3. СВОТ AНАЛИЗА

СНАГЕ СЛАБОСТИ  
 - Општина Бачка Паланка је једна од 

привредно развијених општина у Репуб-
лици Србији;

 - Добар географски положај, велике повр-
шине пољопривредног земљишта висо-
ког квалитета;

 - Дуга традиција у производњи и преради 
пољопривредних производа, трговини и 
саобраћају;

 - Присуство великих мултинационал-
них и домаћих компанија („Tarkett“ 
д.о.о., „Carlsberg Srbija“ д.о.о., „Nectar“ 
д.о.о., „Синтелон“ д.о.о., „Фертил“ д.о.о. 
Victoria Group, "Сладара Maltinex“д.о.о.); 
Развијен финансијски сектор са при-
суством водећих банака,  осигура-
вајућим кућама;

 - Квалификована и образована радна сна-
га у великим предузећима;

 - Дефинисане радне и индустријске зоне 
(идентификовано је 17 постојећих и 16 
планираних радних зона);

 - Потврђена извозна орјентација најваж-
нијих великих предузећа; 

 - Завршен процес приватизације  и пре-
дузете мере реструктурирања у области 
производње, уведене нове производне 
линије, нови производи;

 - Успешни пројекти за запошљавање и 
праксу Националне службе за запошља-
вање;

 - Дуга традиција у предузетништву, ак-
тивно Удружење предузетника и Клуб 
привредника;

 - Постојање локалних фондова за 
пољопривреду и предузетништво;

 - Основана Канцеларија за локално-еко-
номски развој Општине.

 - Лоша инфраструктура пута Нови Сад- 
Бачка Паланка, луке на Дунаву, желез-
нице;

 - Неизграђена инфраструктура у радним 
зонама;

 - Слабо функционисање Социјално –еко-
номског Савета;

 - Не постоји акциони план Општине за 
развој Привреде;

 - Не постојање иницијативе у Општини за 
сарадњу са привредом;

 - Хроничан недостатак инвестиционих и 
обртних средстава – МСПП;

 - Значајна заступљеност сиве економије;
 - Низак ниво иновација – МСПП;
 - Низак ниво одрживости пословања но-

вих МСПП  на тржишту; 
 - Низак ниво сарадње привреде са локал-

ном самоуправом у иницијативама за 
развој Општине;

 - Суочавају се са интензивном домаћом и 
иностраном конкуренцијом-МСПП;

 - Недовољна хармонизација домаће прак-
се са стандардима система квалитета 
ИСО и техничким прописима-МСПП;

 - Одсуство иницијативе за развој Бизнис 
инкубатора ;

 - Слаба стручна оспособљеност локалног 
становништва: неадекватно планирање и 
школовање кадрова за нова занимања, не-
усклађеност кадрова са потребама привреде,

 - Застарела технологија, опрема и механи-
зација – МСПП;

 - Компликоване процедуре за издавање 
грађевинских дозвола,

 - Низак ниво искоришћености средстава 
из ИПА фондова (слабо развијена пре-
когранична сарадња са суседним општи-
нама и са Хрватском); 
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ

 - Регион Војводине као иницијатор при-
вредног развоја;

 - ЕУ интеграције;

 - Боље коришћење ИПА фондова и оста-
лих домаћих и иностраних донатора;

 - Најнижа стопа пореза на добит у окру-
жењу;

 - Усвојен Програм привредног развоја 
АПВ;

 - Усвојена Стратегија одрживог развоја 
Републике Србије;

 - Географски положај Општине

 - Развој логистике и транспорта Дунавом 
и железницом;

 - Добар имиџ Општине и подршка вели-
ких предузећа; 

 - Спремност општинских и покрајинских 
институција за развој и коришћење ус-
луга  образовних, научно-истраживач-
ких установа у области унапређења кон-
курентности;

 - Потенцијални нови пројекти у области 
социјалног предузетништва;

 - Боља сарадња са великим предузећима 
и унапређење одговорности корпоратив-
них друштвених система према локалној 
заједници;

 - Повећање нивоа обуке и промоције пре-
дузетништва, као и за области социјал-
ног предузетништва;

 - Повећање конкурентности развојем 
МСПП  и интеграцијом путем кластера, 
као део технолошких паркова у одређе-
ним зонама;

 - Подстицање иновативности МСПП.

 - Политичка нестабилност;

 -  Старење становништва и константан од-
лив мозгова;

 - Централизација политичке и финансијс-
ке моћи;

 - Недовољна трансферна средства са ви-
ших нивоа власти;

 - Компликована бирократска процедура 
(дозволе, сагласности);

 - Слаба заинтересованост инвеститора 
као последице глобалне економске кризе 
у РС;

 - Недовољна подршка развоју МСПП и 
покретању предузетништва од стране 
државе у РС;

 - Недостатак квалитетних извора средста-
ва за финансирање МСПП;

 - Зависност МСПП од кредита, као осно-
вног екстерног извора финансирања и 
доступност мањег броја алтернативних 
извора финансирања;

 - Наставак кризе и њених негативних 
ефеката на МСПП, низак профит, висока 
задуженост, и тешкоће у ликвидности;

 - Отежана наплата потраживања у при-
вреди.
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5.4. ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ
1. ОДРЖИВИ 
РАСТ И РАЗВОЈ 
КОНКУРЕНТНОСТИ 
ПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА

1.1. Виши степен 
коришћења 
постојећих ресурса и 
инфраструктуре у циљу 
одрживог привредног 
раста

1.1.1 Унапредити техничку 
инфраструктуру (нпр. 
комплетирање 17 постојећих и 
16 планираних радних зона)
1.1.2 Унапредити решавање 
проблема отпадних вода 
у складу са еколошким 
стандардима 
1.1.3. Подстицати коришћење 
алтернативних извора енергије 
у индустријској производњи 
(нпр. искоришћавање 
потенцијала биомасе, 
термалних извора)

1.2. Унапредити степен 
развоја пољопривредне 
индустрије 

1.2.1. Виши степен повезивања 
пољопривредних газдинстава
1.2.2. Стратешка партнерства 
усмерена ка развоју већих 
пољопривредних предузећа 
1.2.3. Унапредити мере 
локалне самоуправе за 
подстицање органске 
производње (на породичним 
газдинствима)

1.3. Стварање 
подстицајног амбијента 
за развој и унапређење 
конкурентности привреде

1.3.1 Оснивање кластера,  
јавно-приватног партнерстава 
или других форми удруживања 
(стварање социјалних 
предузећа рециклажни 
центри, логистички центри за 
пољопривреду итд.)
1.3.2 Континуирано пратити 
стање домаће привреде; израде 
релевантних база података
1.3.3 Брендирање општине 
као повољног амбијента за 
инвестирање 
1.3.4 Унапредити сарадњу 
локалне самоуправе са 
покрајинским и државним 
институцијама
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1.3.5 Унапредити сарадњу 
са великим предузећима 
(нпр. подстицање програма 
друштвено-одговорног 
пословања и спонзорства)
1.3.6. Унапредити сарадњу 
Општинских служби (нпр.
за привреду и урбанизам, 
Катастра, и јавних 
установа (Комуналпројект, 
Електродиструбуција) са 
привредом у циљу убрзаног 
решавања захтева привредних 
субјеката
1.3.7. Развијати извозно 
орјентисане секторе 
базиране на прехрамбеној и 
прерађивачкој индустрији 

1.4. Јачање људских и 
техничких капацитета 
институција за подршку 
привреде и МСПП

1.4.1 Дефинисати локалне 
финансијске подстицаје 
сектору МСПП
1.4.2 Дефинисати локалне 
нефинансијске подстицаје 
сектору МСПП (обуке, 
тренинзи, менторинг исл.)- 
(нпр.енглески језик, ИТ..)
1.4.3 Унапредити људске 
капацитете институција та 
подршку привреде и за развој 
МСПП (КЛЕР, Удружење 
предузетника и сл.) кроз 
стручне едукације, студијске 
програме, у циљу конкурисања 
на домаће и међународне 
пројекте 
1.4.4. Дизајнирати бизнис 
инкубатор у складу са 
потребама приватног сектора

2. ПОДСТИЦАЊЕ 
КОНКУРЕНТНОСТИ 
МСПП БАЗИРАНЕ НА 
ИНОВАТИВНОСТИ И 
ЕКОНОМИЈИ ЗНАЊА

2.1. Унапређење 
конкурентности 
предузетничких 
активности 

2.1.1 Осмислити програме за 
подстицање самозапошљавања
2.1.2 Осмислити програме 
за подстицање новог 
запошљавања
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2.1.3 Осмислити програме за 
подстицање самозапошљавања 
угрожених категорија на 
тржишту рада – лица са 
инвалидитетом, Роми, старији 
од 45 година и сл.)
2.1.4 Организовати предавања 
која ће држати успешни 
предузетници – примери добре 
праксе
2.1.5 Организовати стручне 
едукације из европских 
интеграција и коришћења 
ЕУ фондова  из области 
обновљивих извора за 
производњу енергије, заштите 
околине, и пољопривреде
2.1.6 Израда каталога 
делатности за почетнике у 
бизнису
2.1.7 Организовати инфо-
дане у вези предузетништва, 
актуелних кредита и 
субвенција за почетнике у 
бизнису и постојећа МСПП
2.1.8 Организовати локалне 
сајмове и манифестације

2.2. Подстицање 
иновативности и 
економије засноване на 
знању

2.2.1 Укључивање иновативних 
приступа  преради, 
маркетингу и дистрибуцији 
локално гајених усева (нпр. 
прехрамбена индустрија) ради 
повећања вредности производа 
и извоза
2.2.2 Промоција 
иновативности (информисање 
приватног сектора о 
могућности финансирања 
иновација од стране ЕУ и 
државе, институцијама које 
подржавају иноваторе и сл.)
2.2.3 Подстицати сарадњу 
приватног сектора са научно-
истраживачким и образовним 
институцијама (пројекти)



03. март 2016. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 6/2016 - страна 251  

2.2.4 Унапредити планирање 
наступа на извозним 
тржиштима и генерално 
приближавање стандардима 
ЕУ 
2.2.5 Улагати у знање и 
вештине запослених кроз 
ефикасно и практично 
применљиво знање
2.2.6 Промоција значаја 
целоживотног учења
2.2.7 Промоција и подршка 
сектору услуга – ИТ, креативне 
индустрије и слично у циљу 
самозапошљавања младих

2.3. Подстицање 
конкурентности  путем 
интересног удруживања 
МСПП 

2.3.1 Израда неопходне 
базе података о актуелним 
потребама и могућностима 
удруживања МСПП 
2.3.2 Повећање 
конкурентности интеграцијом 
МСПП путем кластера, као 
мини индустријских зона 
Градова, делова технолошких 
паркова
2.3.3 Израдити предлоге 
пројеката удруживања извозно 
орјентисаних МСПП и 
креирања наступа на страним 
тржиштима
2.3.4 Удруживање 
предузетника који се баве 
старим занатима

3. ПОВЕЋАЊЕ ОПШТЕ 
ЗАПОШЉИВОСТИ 
И ОЧУВАЊЕ 
ПОСТОЈЕЋЕГ НИВОА 
ЗАПОСЛЕНОСТИ У 
ОПШТИНИ БАЧКА 
ПАЛАНКА 

3.1. Унапређење и развој 
људских ресурса

3.1.1. Подстицање новог 
запошљавања лица која су 
скоро остала без запослења
3.2.2. Осмислити програме за 
подстицање самозапошљавања 
угрожених категорија на 
тржишту рада (нпр. социјално 
предузетништво)
3.2.3. Осмислити програме  
преквалификације за нова 
занимања која се траже на 
тржишту рада
3.2.4. Организација Сајма 
запошљавања
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3.2.5. Боље међусобно 
повезивање свих субјеката који 
могу реализовати формално 
и неформално образовање 
одраслих
3.2.6. Прилагођавање система 
образовања захтевима 
тржишта рада пословне 
заједнице

3.2. Подстицање мера 
активне политике 
запошљавања

3.2.1. Ново запошљавање 
кроз доделу субвенција 
послодавцима за отварање 
нових радних места
3.2.2. Самозапошљавање 
незапослених лица кроз 
давање стипендије
3.2.2. Организовање стручне 
праксе без заснивања радног 
односа
3.2.1. Спровођење активности 
јавних радова

3.3. Повећање 
могућности запошљавања 
теже запошљивих 
категорија становништва 
(лица са инвалидитетом, 
млади, жене, старије 
особе, Роми и сл.)

3.3.1. Константно реализовати 
програме субвенција за 
самозапошљавање или 
ново запошљавање теже 
запошљивих категорија 
становништва
3.3.2. Подршка 
равноправности полова у 
погледу запошљавања (нпр.
женско предузеништво)
3.3.3. Техничка подршка 
послодавцима који 
запошљавању лица са 
инвалидитетом (набавка 
асистивне опреме и сл.)

3.4.     Унапређење 
социјалног дијалога 
кључних стакехолдер-а 
на пољу запошљавања    

3.4.1 Организовање стручних 
обука за чланове Савета за 
запошљавање
3.4.2. Јачање улоге Савета за 
запошљавање (и Удруживање 
локалних Савета за 
запошљавање)
3.4.3. Фор мирање мобилних 
тимова од стране НСЗ
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6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

6.1. Елементи животне средине

Највећа природна вредност општине Бачка Паланка су веома значајни локални 
екосистеми. Међу њима се издвајају: национални парк Фрушка Гора, специјални резер-
ват природе Карађорђево, специјални резерват природе Багремара, парк природе Тиква-
ра, парк природе Јегричка, река Дунав и њен акватични екосистем. Бачку Паланку ка-
рактерише врло богат биолошко - генетски фонд, због чега су делови општине проглаше-
ни за међународно значајна подручја, IPA и IBA. 

Изузетне хидролошке карактеристике подручја и река Дунав са својим водотоком 
и акватичним екосистемом високог диверзитета допринеле су да се значајан део терито-
рије општине нађе у границама будућег UNESCO прекограничног резервата биосфере 
„Мура-Драва-Дунав“. 

Простор заштићених природних добара често се неадекватно користи, што озбиљ-
но деградира биодиверзитет и аутохтоне шумске састојине (нпр. интродукција инван-
зивних и комерцијалних врста услед антропогеног фактора). 

Квалитет пијаће воде је задовољавајући само у граду Бачка Паланка и насељима 
Нештин и Визић. Општина Бачка Паланка припада новосадском регионалном систему 
снабдевања водом (према Просторном плану Републике Србије) чија је окосница алу-
вион Дунава. Присутан је значајан проценат микробиолошке неисправности воде за пиће 
локалних водовода насеља у јужној Бачкој, пре свега због постојања трајне фекалне кон-
таминације.

Најзначајнији природни ресурс којим општина Бачка Паланка располаже је ква-
литетно пољопривредно земљиште. Основни тип земљишта на највећем делу обрадивих 
површина у Општини је чернозем, али је приметно смањење хумуса. Највећи део пред-
стављају оранице и баште (близу 94% укупне пољопривредне површине). Остатак пред-
стављају у највећем броју ливаде и пашњаци, а затим воћњаци и виногради. Влада недо-
вољна разноврсност пољопривредне производње. Удео основних категорија коришћења 
земљишта (%) у општини Бачка Паланка изгледа овако: шуме и шумско земљиште – тек 
6.97, пољопривредно земљиште – 81.52, неплодно земљиште – 11.51, изграђене површине 
– 6.51.

Површине већој од просечне величине војвођанских општина, широм општине 
постоје могућности за производњу здраве хране (органску пољопривреду) и интегрисану 
производњу хране и енергије. 

Шумовитост општине Бачка Паланка је свега око 5,9% што је недовољно за 
унапређења здравља локалног становништва, квалитета животне средине и безбедности 
локалног животног простора. Највеће површине под шумама се налазе у поплавној зони 
Дунава (Букински рит, Паланачке аде - Чипски полој), у Багремари изнад алувијалне 
равни Дунава код насеља Бачка Паланка, и Парку Букински храстик поред насеља Ка-
рађорђево. Део фрушкогорских шума се простире поред насеља Визић и Нештин. Недо-
вољна пошумљеност негативно утиче и на јачину последица еолске ерозије, а појачава 
ионако слабу припремљеност на суше и остале природне непогоде и неразвијен систем 
прилагођавања на климатске промене. 
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Потенцијал региона у обновљивим изворима енергије није занемарљив, поготово 
у сфери биомасе (сваке године пољопривреда и величина територије стварају значајну 
количину био-отпада). Застој у развоју сточарства је један од фактора који дестимула-
тивно делују на развој биогаса као енергента. 

Повољног географског положаја, општина Бачка Паланка је рурално подручје 
комбинованих природно-руралних предела, кроз коју пролази европска бициклистичка 
стаза ЕуроВело 6. 

Квалитет ваздуха током већег дела године је задовољавајућег квалитета, иако од 
2005. године нема евидентираних мерења параметара који опредељују квалитет ваздуха. 
Квалитет амбијенталног ваздуха у општини је условљен емисијама СО2, НОx, СО, чађи, 
прашкастих, органских и неорганских материја које потичу из индустрије, саобраћаја, 
пораста броја моторних возила, односно врсте и броја извора загађења. Највећи загађи-
вачи ваздуха у протеклом периоду су: емитери из области индустријске производње, ин-
дустријска ложишта за производњу енергије и грејање, градска топлана, индивидуални 
димњаци, друмски саобраћај и пољопривреда.

Највећи притисци на животну средину долазе од стране интензивне пољопривре-
де и прерађивачке индустрије, као и немара људи и неадекватних третмана отпадних 
вода, при чему земљиште, Дунав и вредни локални екосистеми служе као реципијенти 
отпадних вода. Није успостављен систем интегрисаног мониторинга квалитета и стања 
елемената животне средине, нити су изграђени довољни институционално – секторски 
капацитети за унапређење заштите животне средине и енергетске ефикасности. Иако 
подручје угрожене животне средине (према стандарду ЕУ), виши ниво хуманог развоја 
у односу на већи део непосредног окружења, захваљујући једној од водећих привреда у 
Војводини, даје општини основу за паметан, инклузиван и одржив раст. 

Заштићена природна добра:
Национални парк „Фрушка Гора“ – огледало геолошке прошлости

Најстарији домаћи Национални парк „Фрушка гора“ проглашен 1960. године чу-
вен је по својим питомим падинама, столетним шумама и надалеко познатом виногорју. 
Локација, специфична геолошка историја, различити микро-климатски услови, чине ову 
планину веома интересантном и важном за различите научне области. Захваљујући је-
динственим и веома бројним фосилним остацима флоре и фауне, Фрушка гора се назива 
и ”огледалом геолошке прошлости”. Обухвата највише гребенске делове брдског масива 
Фрушке горе, најдоминантнијег узвишења у Војводини, које се као зелено острво уздиже 
на јужној граници Панонске низије, уз саму обалу Дунава.

Национални парк Фрушка гора се простире на територијама општина Нови Сад, 
Сремски Карловци, Беочин, Бачка Паланка, Шид, Сремска Митровица, Ириг и Инђија. 
Насеља Нештин и Визић општине Бачка Паланка су наслоњена на НП Фрушка гора и 
имају изузетно атрактиван природни амбијент погодан за развој излетничког туризма.

Специјални резерват природе „Карађорђево“ – заштитник дунавског басена
Карађорђево је целовито и очувано плавно подручје реке Дунав, мозаик водених, 

мочварних, ливадских и шумских станишта које одликује разноврсност и богатство фло-
ре и фауне и очувана влажна станишта карактеристична за плавна подручја великих 
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равничарских река. Захваљујући води као основном еколошком фактору, подлози, микро 
и мезо рељефу и историјском развоју вегетације овде се преплићу станишта од великог 
значаја за басен Дунава и уопште европски природни диверзитет.

СРП Карађорђево је ритски комплекс, са међународним статусом подручја од изу-
зетног значаја за птице, (IBA подручје под називом Букински рит) кога одликују следеће 
основне карактеристике:

 - диверзитет орографских и хидрографских облика ритова, као што су стари 
водени рукавци, меандри, плиће и дубље депресије, баре и обалске греде;

 - екосистемски диверзитет типичан за плавна подручја великих равничарских 
река, као што су: ритске шуме храста лужњака, јасена и црне и беле тополе, 
шуме беле врбе, влажне ливаде, заједнице белог и жутог локвања;

 - овде опстају вилини коњици (Odonata);

 - богатство чини 109 врста птица, виталне локалне популације гнездарица: орао 
белорепан (Haliaeetus albicilla), црна рода (Ciconia nigra), црна луња (Milvus 
migrans); 

 - фауну сисара представљају видра (Neomys fodiens), дивља мачка (Felis silvestris), 
куна белица (Martes foina), хермелин (Mustela erminea).

Специјални резерват природе „Багремара“ – дом кукурјака
Шума Багремара је једино потврђено станиште биљне врсте кукурјака (Eranthis 

hyemalis) у Србији. Врста је заштићена као природна реткост на територији Србије и 
обрађена је у Црвеној књизи флоре Србије - 1 у категорији крајње угроженог таксона. 
Класификација IUCN (International Union for Conservation of Nature) - строги резерват - 
дивље подручје.

Према досадашњим истраживањима шума Багремара у флористичком погледу 
спада у најинтересантније антропогене шуме у којима су очувани представници нека-
дашње природне шуме и вегетације. Нарочито је значајно присуство ранопролећних 
геофита. Налаз кукурјака представља основну вредност. Елементи изворне аутохтоне 
флоре су изложени опасности да изгубе од своје аутохтоности и дивљине (изворности). 
Очуване су ранопролећне врсте које траже топлину и осветљеност, док су врсте које се 
касније јављају потиснуте са биљним врстама катактеристичним за багремаре. Шумски 
засади багрема помажу ширење других врста које разарају структуру природне – ис-
конске вегетације и убрзавају изумирање аутохтоних шумских биљних и животињских 
врста природних шума, и на тај начин смањују бројност, као и биолошку разноврсност. 
У заштитној зони налази се касарна са пратећим објектима до које води асфалтни пут 
такође у оквиру заштитне зоне и надовезује се на резерват. 

Затвореност подручја за ширу јавност, као и ограничено кретање допринели су 
очувању ове крајње угрожене врсте. 

Парк природе „Тиквара“ – шуме из пионирске и климакс фазе сукцесије
Основна природна вредност парка природе Тиквара је динамичан комплекс ста-

ништа алувијалног подручја, условљен диверзитетом морфолошких одлика и динами-
ком плављења Дунава. Разнолика и променљива морфологија подручја, под сталним 
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утицајем речне ерозије и акумулације, обезбеђује присуство целине сукцесијског низа 
вегетације алувијалног подручја. Поред мозаика шумских и нешумских станишта, 
највредније особине територије су шумске састојине из пионирске и климакс фазе сук-
цесије, које под утицајем регулација река постају све ређе у Европи. 

Ово заштићено IBA подручје представља значајну деоницу еколошког коридора 
Дунава повезујући комплекс станишта Букинског рита са Бегечком јамом. 

Језеро Тиквара је проширени део рукавца и пружа се између насеља Бачка Па-
ланка и Дунава, с којим је у вези. То је наутички, спортско-рекреативни, излетнички и 
риболовни центар I категорије. 

У саставу Тикваре се налазе споменик природе „Вештачка састојина мочварног 
чемпреса“ и споменик природе „Четири стабла платана“. 

Парк природе „Јегричка“ – најдужа аутохтона река Бачке
Парк природе Јегричка је дефинисан као III категорија - Значајно природно добро, 

Међународно значајно станиште за птице (IBA подручје) и Међународно значајно ста-
ниште за биљке (IPA подручје). У укупној дужини од преко 100 километара и површини 
од 1144,81hа, захвата територије општина Врбас, Бачка Паланка, Темерин и Жабаљ. На 
територији општине Бачка Паланка он обухвата део каналисаног дела Јегричке од Дес-
потова према Равном Селу.

Јегричка представља најдужу аутохтону реку Војводине. Слив Јегричке припада 
јужном делу великог панонског басена у Бачкој и протеже се паралелно са током Дунава 
на западу и југу и на северу упоредо са Великим бачким каналом.
Појегричје као људско станиште било је занимљиво од најстаријих времена. Прва стална 
пребивалишта у сливу Јегричке су из млађег каменог доба (неолита). Археолошка 
налазишта из овог времена су Доња Брањевина код Дероња, Нове њиве код Жабља, затим 
код Оџака, Темерина и другде. 

Парк природе Јегричка се сусреће са бројним проблемима попут нарушеног ре-
жима вода, замуљивања и интензивних процеса еутрофизације, трансформације речног 
екосистема у мочварно-барски и константном деградацијом природних вредности.

Основне природне вредности Јегричке се одликују кроз високу разноврсност би-
отопа са различитим типовима биоценоза, присуство ретких, реликтних и ендемичких 
врста које су угрожене не само у Србији већ и у целој Европи, богатство флоре са 80 врс-
та водених и мочварних биљака, међу којима су ретке заштићене биљне врсте: бели лок-
вањ (Nymphaea alba), барска папрат (Thelypteris palustris), водени орашак (Trapa natans), 
мешинка (Utricularia vulgaris). Oрнитофауна парка природе броји око 150 регистрованих 
врста од којих су многе ретке и угрожене: црногрли гњурац (Podiceps nigricollis), пат-
ка њорка (Aythya nyroka), дивља гуска (Anser anser), еја мочварица (Circus aeroginosus), 
сиви барски петлић (Porzana parva), белобрка чигра (Chlidonias hybrudis), модровољка 
(Luscinia svecica). У Јегрички живи и видра.

Споменик природе „Парк челаревског дворца“ – вртна уметност 19.века
Парк челаревског дворца је један од вреднијих представника вртне уметности (ар-

хитектуре) 19. века на територији Србије. Типичан је пример мешовитог стила који је 
доминирао у вртној архитектури тог времена, насталог комбиновањем елемената фран-
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цуског и енглеског стилу. Само мали део парка испред и иза дворца је био правилно гео-
метријски обликован у необарокном стилу, о чему сведоче остаци бордуре од шимшира 
(Buxus sempevirens) и тисе (Taxus baccata). Флористички састав парка је веома разноврс-
тан тако да поред домаћих врста расту и бројне егзотичне врсте чинећи на тај начин ден-
дролошку збирку, организовану у пејзажном стилу. У парку преовлађују кавкасте јеле, 
дугоивичне јеле, стабла граба, гледичије, храста лужњака, белог јасена, јавора, млеча, 
клена, тулиповца, мечије леске, Вајмутовог бора, питомог кестена.

Основан је на темељима природне састојине аутохтоне вегетације што потврђују 
очувани примерци стабала бреста и храста као и друге самоникле врсте дрвећа. Дворац 
је 1968. године додељен на старање и управу Војвођанском музеју, када је челаревски 
парк и формално заштићен, а сам парк је под старатељством пиваре Карлсберг из Чела-
рева од 2007. године одлуком Скупштине Општине Бачке Паланке, која га је за то време 
у потпуности средила и уредила. 

6.2. Климатске карактеристике

Општину Бачка Паланка карактерише умерено-континентална клима. Најтоплији 
месец је јул са температуром 21,9 степени, а најхладнији јануар са 0,3 степена. Просечна 
вредност средњих годишњих температура ваздуха износи 11,5 степени, док просечна 
годишња инсолација износи 2.189,4 часова. Највише падавина излучи се у јуну 84.9 мм, 
а најмање у фебруару 28,2 мм. На територији општине Бачка Паланка најчешће дува 
северозападни ветар и то у летњем периоду године, као и кошава (југоисточни ветар) у 
зимском периоду године.

Закључци анализе стања садржани су у СВОТ анализи.

Визија :Здрава, квалитетна, безбедна и ресурсно ефикасна локална заједница, 
развијене зелене економије и очуваних функција екосистема.
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6.3 СВОТ АНАЛИЗА

СНАГЕ СЛАБОСТИ
 - Квалитет пијаће воде у граду Бачка Па-

ланка и насељима Нештин и Визић;
 - Изузетне хидролошке карактеристике 

подручја, река Дунав - водоток и аква-
тични екосистем, и каналска мрежа ХС 
ДТД;

 - Диверзитет екосистема Дунава;
 - Национални парк Фрушка Гора;
 - Веома значајни локални екосистеми, 

заштићена природна добра на подручју 
општине, пре свега: специјални резерват 
природе Карађорђево, специјални резер-
ват природе Багремара, парк природе 
Тиквара, парк природе Јегричка, споме-
ник природе Парк челаревског дворца;

 - Плавна подручја;
 - Врло богат биолошко - генетски фонд, 

међународно значајна подручја, IPA и 
IBA;

 - Локална територија будућег UNESCO 
прекограничног резервата биосфере 
„Мура-Драва-Дунав“;

 - Квалитет ваздуха током већег дела го-
дине;

 - Површина већа од просечне величине 
војвођанских општина;

 - Квалитетно пољопривредно земљиште;
 - Предиспозиције за производњу здраве 

хране / органску производњу;
 - Могућности за интегрисану производњу 

хране и енергије;
 - Потенцијал региона у обновљивим изво-

рима енергије;
 - Усвојен Локални план управљања отпа-

дом;
 - Урађен генерални пројекат ППОВ;
 - Једна од водећих привреда у Војводини;
 - Бициклистички европски пут ЕуроВело 6;

 - Подручје угрожене животне средине 
(према стандарду ЕУ);

 - Стање изворишта;

 - Квалитет пијаће воде у руралним мести-
ма (са изузетком Визића и Нештина);

 - Квалитативна и квантитативна непотпу-
ност система за управљање отпадним и 
атмосферским водама (Дунав, екосисте-
ми и земљиште као реципијенти отпад-
них вода);

 - Недовољна пошумљеност, последице 
еолске ерозије;

 - Непотпун систем интегрисаног упра-
вљања отпадом / неадекватно упра-
вљање свим врстама отпада;

 - Употреба опасних ђубрива, пестицида 
и штетних материја у пољопривреди 
(смањење хумуса у земљишту);

 - Недовољна разноврсност пољопривред-
не производње;

 - Озбиљна деградација биодиверзитета и 
аутохтоних шумских састојина / инван-
зивне и комерцијалне врсте услед антро-
погеног фактора;

 - Општина високе инциденције обољења 
из главних група здравствених поре-
мећаја услед повећане изложености фак-
торима ризика присутним у животној 
средини (комарци, крпељи, глодари, па-
разити, амброзија); 

 - Неадекватно коришћење простора заш-
тићених природних добара;

 - Нерешен статус ВУ „Карађорђево“;

 - Недовољна укљученост локалне зајед-
нице у управљању природним ресурси-
ма и заштићеним природним добрима;
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 - Географски положај;

 - Заступљеност комбинованих природно-
руралних предела;

 - Виши ниво хуманог развоја у односу на 
већи део непосредног окружења.

 - Неплански развој наутике на простору 
парка природе Тиквара;

 - Локација фарми супротна међународ-
ним стандардима;

 - Неискоришћеност водних ресурса;

 - Неадекватна заштита животне средине 
у луци на Дунаву;

 - Слаба припремљеност и одговор на су-
ше и остале природне непогоде и нераз-
вијен систем за прилагођавање на кли-
матске промене;

 - Инфраструктура у приобаљу Дунава;

 - Слаба искоришћеност обновљивих изво-
ра енергије;

 - Енергетска неефикасност јавних и при-
ватних објеката;

 - Ограничени енергетски капацитети, не-
довољни за наредни период;

 - Прерађивачка индустрија;

 - Неадекватна заштита животне средине 
у радним зонама;

 - Интензитет транзитног саобраћаја;

 - Неуспостављена локална финансијска 
инфраструктура за унапређење животне 
средине и енергетске ефикасности;

 - Непостојање интегрисаног система 
праћења, евалуације и мониторинга 
квалитета и стања животне средине и 
умреженог јединственог информацио-
ног система у области заштите животне 
средине и енергетске ефикасности;

 - Неусвојени локални акциони планови за 
све области животне средине / неусвојен 
ЛЕАП;

 - Старачка домаћинства, пољопривредна 
газдинства, депопулација руралних сре-
дина;

 - Егзистенцијална угроженост младих ка-
тегорија становништва.
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ
 - Процес прикључивања Републике Ср-

бије ЕУ;

 - Европске и међународне иницијативе / 
планови / програми / процеси / покрети 
у области заштите животне средине и 
енергетске ефикасности;

 - Европски претприступни фондови и ос-
тали програми међународне помоћи, и 
републички и покрајински фондови;

 - Развој тржишта „зелених послова“;

 - Тражња и захтеви посебних ЕУ тржишта 
(ОИЕ, здрава храна, еко-туристички про-
изводи);

 - Иновације и зелене технологије у обла-
сти животне средине и енергетске ефи-
касности;

 - Планирани Бачки регионални систем во-
доснабдевања;

 - Јужнобачки регион за управљање кому-
налним отпадом / планирана трансфер 
станица на територији општине Бачка 
Паланка;

 - Водоток и екосистем реке Дунав;

 - Дунавска стратегија;

 - Успостављање UNESCO прекогранич-
ног резервата биосфере „Мура-Драва-
Дунав“;

 - Међународно познат културни иденти-
тет суседне општине Бач;

 - Значајан број суседних општина;

 - Близина ЕУ / погранична сарадња;

 - Паневропски коридор VII;

 - Европски бициклистички путеви Еуро-
Вело 6, 11 и 13;

 - Растући интерес за управљањем заш-
тићеним природним добрима од стране 
локалне самоуправе и локалне заједнице;

 - Јавно-приватна партнерства као модел 
сарадње и локалног развоја;

 - Еколошке „црне тачке“ у Војводини и 
извори загађења из суседних локалних 
самоуправа;

 - Политика шумарства у Републици Ср-
бији;

 - Пољопривреда супротна очувању 
земљишта;

 - Опасност од уношења генетски модифи-
кованог семенског материјала;

 - Развој међународног транспорта / Панев-
ропски коридор VII;

 - Развој привреде у суседним локалним 
самоуправама мимо принципа одрживог 
развоја;

 - Неодрживе навике становништва у Репу-
блици Србији / неспремност да прихвати 
и примени иновације;

 - Планирана трансфер станица на тери-
торији општине Бачка Паланка према 
Националној стратегији управљања от-
падом;

 - Скупа почетна улагања за индивидуе у 
одрживе системе енергетске ефикасности;

 - Климатске промене;

 - Недостатак приватних финансијских 
фондова за подршку инвестиција;

 - Негативне екстерналије економске кризе;

 - Недовољна институционална сарадња на 
свим нивоима и неусклађеност сектор-
ских политика;

 - Неразвијеност партнерстава (пре свега 
јавно-приватног);

 - Недовољно развијени институционални 
капацитети за управљање пројектима 
у области заштите животне средине и 
енергетске ефикасности;

 - Осиромашење друштва и низак квали-
тет живота у већини суседних општина;
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 - Модели и програми самозапошљавања у 
руралним срединама;

 - Предвиђена демографска кретања у 
Војводини до 2020;

 - Важност социо-економских елемена-
та енергетске ефикасности и повећана 
тражња за одрживом енергијом;

 - Глобални тренд јачања свести људи о 
значају и потенцијалима бављења жи-
вотном средином и енергетском ефикас-
ношћу.

 - Предвиђена демографска кретања у Вој-
водини до 2020;

 - Пад образованости младих у Србији; 

 - Непоштовање закона и неефективна-не-
ефикасна казнена политика;

 - Низак ниво друштвене еколошке свести;

 - Изостанак интеграције питања живот-
не средине и енергетске ефикасности у 
остале јавне политике;

 - Неразумевање интереса бављења жи-
вотном средином на мултидисциплина-
ран и мултисекторски начин;

 - Положај животне средине и енергетске 
ефикасности у друштвеној агенди
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6.4. ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ

1. Здравији, квалитетнији 
и безбеднији животни 
простор општине Бачка 
Паланка

1.1. Смањење негативних 
веза између притисака 
на животну средину 
и здравља локалног 
становништва.

1.1.1. Ремедијација загађених и 
деградираних простора.
1.1.2. Контрола штетних 
организама у животној 
средини.
1.1.3. Минимизација употребе 
штетних материја по здравље 
људи и животну средину.

1.2. Побољшање 
квалитета амбијенталног 
ваздуха.

1.2.1. Повећање и уређење 
површина под зеленилом 
и ваншумским засадима на 
територији општине.
1.2.2. Подстицање еколошког 
менаџмента у управљању 
фармама, узгоју и држању 
животиња.
1.2.3. Смањење аерозагађења 
(употребе фосилних горива у 
грејању, паљења лисне масе, 
саобраћаја у центру насеља).

1.3. Ефективно управљање 
ризиком од угрожавања 
здравља људи и загађења 
животне средине.

1.3.1. Одржив развој 
комуналних услуга.
1.3.2. Промоција здравих 
животних навика.

1.4. Унапређење 
безбедности локалног 
животног простора.

1.4.1. Примена интегрисаних 
мера прилагођавања на 
климатске промене и 
управљања еколошким 
ризицима и природним 
непогодама.
1.4.2. Заштита изворишта 
пијаће воде.
1.4.3. Подизање 
ветрозаштитних засада.
1.4.4. Израда плана 
истраживања алувиона 
Дунава у циљу развоја нових 
изворишта.
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2. Развој зелене 
циркуларне економије 
општине Бачка Паланка

2.1. Заштита животне 
средине. 

2.1.1. Развој модела зелене 
економије.
2.1.2. Афирмација циркуларне 
економије (локалне економије 
на принципу „економије без 
отпада“).
2.1.3. Подстицање чистије 
производње.

2.2. Побољшање социо 
– економског стања 
локалног становништва 
и стварање услова за 
инклузиван раст локалне 
заједнице.

2.2.1. Развој тржишта зелених 
производа и услуга.
2.2.2. Развој тржишта аграрне 
биомасе.
2.2.3. Афирмација зеленог и 
социјалног предузетништва.
2.2.4. Подстицање еколошко-
економских форми повезивања.
2.2.5. Развој диверзификоване 
руралне економије.

3. Развој ресурсно 
ефикасне општине Бачка 
Паланка

3.1. Унапређење 
енергетске ефикасности.

3.1.1. Побољшање енергетских 
перформанси јавних зграда и 
остале јавне инфраструктуре / 
логистике.
3.1.2. Подстицање повећања 
употребе обновљивих извора 
енергије за 20% у укупној 
потрошњи енергије, повећања 
енергетске ефикасности за 
20% и смањење емисија гасова 
стаклене баште за 20%.
3.1.3. Стављање у функцију 
одрживог развоја свих 
неискоришћених природних 
и енергетских ресурса на 
територији општине.

3.2. Заштита животне 
средине. 

3.2.1. Развој елемената 
локалног система интегрисаног 
управљања отпадом.
3.2.2. Подстицање развоја 
енергетски одрживих фарми и 
газдинстава.
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3.2.3. Одрживо управљање 
локалним природним 
ресурсима.

3.3. Побољшање социо 
– економског стања 
локалног становништва 
и стварање услова за 
паметан раст локалне 
заједнице.

3.3.1. Трансфер знања у области 
енергетске ефикасности 
и ефективног коришћења 
ресурса.
3.3.2. Подстицање еколошко-
енергетских форми повезивања. 
3.3.3. Афирмација примене 
еколошко-енергетских 
иновација и технологија.

4. Очуваност функција 
екосистема општине 
Бачка Паланка

4.1. Очување целокупног 
диверзитета локалних 
екосистема.

4.1.1. Заштита, очување и 
унапређење свих функција 
локалних екосистема на 
начелима очуваности 
природног диверзитета и 
одрживог развоја.
4.1.2. Заштита и очување 
биолошке, генетичке и 
геолошке разноврсности in situ.
4.1.3. Заштита и очување 
приобаља, природних и 
влажних станишта и плавних 
подручја.
4.1.4. Подстицање еколошког 
менаџмента у рибарству.
4.1.5. Одрживо управљање 
еколошким мрежама и 
еколошким коридорима на 
територији општине Бачка 
Паланка. 

4.2. Повећање укупне 
вредности локалних 
екосистема. 

4.2.1. Одрживо управљање 
простором локалних 
екосистема. 
4.2.2. Реализација концепта 
UNESCO резервата биосфере 
Мура-Драва-Дунав на 
територији општине Бачка 
Паланка.
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4.2.3. Одрживо управљање 
локалним водним и шумским 
ресурсима.
4.2.4. Стављање под заштиту 
Фрушкогорског лесног платоа 
и ритова Подунавља на 
територији општине Бачка 
Паланка.
4.2.5. Квалитативно унапређење 
локалног урбаног и руралног 
предела / пејзажа.

4.3. Стварање услова за 
одржив развој локалне 
заједнице.

4.3.1. Умрежавање еколошких, 
предеоних, културних и 
социо-економских елемeната 
локалних екосистема у циљу 
одрживог развоја.
4.3.2. Развој капацитета 
локалних субјеката за очување 
функција екосистема.
4.3.3. Остваривање циљева 
програма Натура 2000.

5. Унапређење локалних 
институционалних и 
секторских капацитета у 
области заштите животне 
средине и енергетске 
ефикасности

5.1. Јачање стручних и 
техничких капацитета 
локалних субјеката за 
пројектни менаџмент у 
области заштите животне 
средине и енергетске 
ефикасности.

5.1.1. Усвајање и реализација 
локалних програма и акционих 
планова за све области животне 
средине.
5.1.2. Имплементација 
географско- информационог 
система (ГИС) у сфери 
животне средине и енергетске 
ефикасности.
5.1.3. Подстицање јавно-
приватних партнерстава на 
пољу заштите животне средине 
и енергетске ефикасности.
5.1.4. Унапређење сарадње 
локалне самоуправе и локалне 
заједнице са управитељима 
заштићених природних добара 
на територији општине Бачка 
Паланка.
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5.2. Усвајање нових знања 
и вештина у области 
заштите животне средине 
и енергетске ефикасности. 

5.2.1. Развој хуманог капитала 
и образовања за одрживи развој 
општине Бачка Паланка.
5.2.2. Афирмација 
мултисекторског и 
мултидисциплинарног 
приступа области заштите 
животне средине и енергетске 
ефикасности.

5.3. Унапређење положаја 
енергетске ефиканости и 
заштите животне средине 
у друштвеној агенди 
општине Бачка Паланка.

5.3.1. Повећање учешћа 
локалне заједнице у управљању 
локалним заштићеним 
природним добрима.
5.3.2. Увођење система 
енергетског менаџмента у 
локални јавни сектор.
5.3.3. Развој и имплементација 
јединственог система 
информисања и мониторинга 
у области заштите животне 
средине и енергетске 
ефикасности општине Бачка 
Паланка.



03. март 2016. године         СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 6/2016 - страна 267  

7. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

7.1. Пољопривреда и стање руралне економије

Пољопривреду општине Бачка Паланка доминантно опредељује интензивна 
ратарска производња, односно производња жита (кукуруз, пшеница), уљарица (соја), 
шећерне репе и крмног биља. Повртарство је, такође развијено, посебно производња 
кромпира, паприке и црног лука. Имајући у виду погодност природних потенцијала и 
присуство прерадних капацитета, може се рећи да су недовољно развијене: а) сточарска 
производња, као и б) воћарско-виноградарска производња. 

Пољопривредна производња је развијена у свим насељима општине Бачка Палан-
ка, али доминантност појединих делатности зависи од квалитета земљишта и положаја 
терена. Ратарска производња је доминантна делатност у насељима Бачка Паланка, Нова 
Гајдобра, Стара Гајдобра, Параге, Товаришево и Младеново, производња поврћа је најви-
ше заступљена у насељима Силбаш и Деспотово, док је производња воћа најзаступље-
нија у сремским насељима Нештин и Визин. Сточарска производња, пре свега свињо-
гојство, узгој товних пилића и коки носиља, као и узгој крава присутно је на територији 
катастарских општина Бачка Паланка, Обровац, Карађорђево и Челарево. 

Руралну економију у општини Бачка Паланка карактерише висока оријентација 
на примарну пољопривредну производњу и пласман пољопривредних производа пре-
тежно као сировина за прехрамбену индустрију. Мали проценат пољопривредних произ-
вода пролази кроз фазу даље прераде и додавања вредности (неразвијено је сточарство, 
недовољна је прерада меса и млека и сл.), чиме се умањују економски ефекти саме про-
изводње.  

 

7.1.1.  Величина коришћеног пољопривредног земљишта 

Најзначајнији природни ресурс којим општина Бачка Паланка располаже јесте 
квалитетно пољопривредно земљиште. Основни тип земљишта на највећем делу обра-
дивих површина у општини Бачка Паланка је чернозем, што представља основу за ин-
тензивну ратарско-повртарску производњу. 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012., коришћено пољопривредно 
земљиште (КПЗ) у општини Бачка Паланка у 2012. години износи 44.392 ха, што чини 
1,3% КПЗ Републике Србије, 2,8% АП Војводине и 15,5% Јужнобачке области (Табела 1). 
Према методологији Републичког завода за статистику Србије18, коришћено пољопри-
вредно земљиште се категорише као пољопривредно земљиште на окућници, оранице и 
баште (укључујући и угаре), стални засади (воћањаци, виногради, расадници и остали 
стални засади), ливаде и пашњаци које газдинство обрађује – користи.

Структура КПЗ у општини Бачка Паланка (Табела 1 и Графикон 1), посматрано по 
организационо правним формама пољопривредних газдинстава (ПГ) је следећа:

• породична пољопривредна газдинства власници су 34.282 ха или 77,2% 
земљишта;

• правна лица и предузетници користе 10.109 ха земљишта или 22,8% коришће-
ног пољопривредног земљишта.

18  Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, књига 1, РЗС Србије, 2013., страна 142.
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КПЗ, ха Број ПГ са КПЗ Просечно КПЗ 
по ПГ, ха

Република Србија (без К и М) 3.437.423 621.445 5,5

Породична пољопривредна газдинства 2.825.068 619.141 4,6

Правна лица и предузетници 612.355 2.304 265,8

АП Војводина 1.608.896 141.570 11,4

Породична пољопривредна газдинства 1.177.264 140.407 8,4

Правна лица и предузетници 431.632 1.163 371,1

Јужнобачка област 286.793 30.053 9,5

Породична пољопривредна газдинства 219.304 29.784 7,4

Правна лица и предузетници 67.489 269 250,9

Општина Бачка Паланка 44.392 5.140 8,6

Породична пољопривредна газдинства 34.282 5.103 6,7

Правна лица и предузетници 10.109 37 273,2

Табела 13. Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) и број пољопривредних газ-
динстава (ПГ) у Републици Србији, АП Војводини, Јужнобачкој области и општини 

Бачка Паланка, 2012. година19

Графикон 1. Коришћено пољопривредно земљиште у општини Бачка Паланка у 
2011/2012. према организационо-правним формама пољопривредних газдинстава20

Просечно КПЗ по пољопривредном газдинству у општини Бачка Паланка износи 
8,6 ха, што је мање у односу на регион Војводине (где је просечна величина КПЗ 11,4 ха), 
али знатно више у односу на Р. Србију, где просечна величина КПЗ износи 5,5 ха (Табела 

19  Извор: Попис пољопривреде 2012, база података РЗС, http://webrzs.stat.gov.rs
20 Извор: Попис пољопривреде 2012, база података РЗС, http://webrzs.stat.gov.rs
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1, Графикон 2). Када су у питању породична пољопривредна газдинства, просечно ко-
ришћено пољопривредно земљиште на територији општине Бачка Паланка износи 6,7 
ха, што је више у поређењу са републичким просеком (4,6 ха), али мање у поређењу са 
Покрајином (8,4 ха) и Јужнобачком области (7,4 ха) (Табела број 1).  

Графикон 2. Просечно КПЗ по пољопривредном газдинству у Р. Србији, АП Војво-
дина, Јужнобачкој области и општини Бачка Паланка у 2011/2012. години21�

Према подацима општинске управе (Табела број 2), у структури укупних пољопри-
вредних површина највише су заступљене оранице и баште (95,8 %), затим ливаде и 
пашњаци (2,8 %), док веома мали удео у укупном пољопривредном земљишту имају 
површине под воћњацима и виноградима (0,5%). 

- ха - 
Укупно 

КПЗ Окућница Оранице 
и баште

Ливаде и 
пашњаци Воћњаци Виногради Трстици и 

мочваре Остало

44.983 0 43.109 1.248 104 112 107 303

Табела 14. Структура коришћеног пољопривредног земљишта у општини Бачка 
Паланка у пољопривредној 2011/2012. години22

21  Извор: Попис пољопривреде 2012, база података РЗС, http://webrzs.stat.gov.rs
22  Извор: Општина управа Бачка Паланка
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Графикон 3: Структура пољопривредних површина по насељеним местима у општини 
Бачка Паланка23

Када је реч о процесу комасације пољопривредног земљишта на територији 
општине Бачка Паланка, треба нагласити да је у већини насеља комасација извршена, 
да је при крају у насељу Гајдобра, на почетку у насељу Деспотово, а да није започета у 
насељима Нештин и Визић.   

Наводњавање и одводњавање земљишта. Укупна површина мелиорационог 
подручја је око 130.000 хектара24. Одводни мелиорациони канали у атарима су део систе-
ма ДТД и у надлежности су ЈВП ‹›Воде Војводине››. Одводњавање воде се врши грави-
тационо са горњих делова, а у ритским деловима одвод сувишних вода се врши помоћу 
црпних станица. У овој области постоје велики проблеми, јер су водопривредни објекти 
запуштени и нису у пуној функцији. У том смислу постоји велика опасност од подзем-
них вода и атмосферских падавина.

Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године, у општини Бачка Палан-
ка се наводњава 2.708 ха земљишта или 6,1% од укупног КПЗ, што је знатно више од 
просека за Р. Србију, који износи 2,9%. Највише се наводњавају оранице и баште (2.320 
ха) и воћњаци (386 ха). Посматрано према појединим усевима, у систему наводњавања 
се налази највише површина под поврћем (965 ха), житима и кукурузом (717 ха), као и 
шећерном репом (153 ха). Доминантан је површински систем наводњавања (62,1%), затим 

23 Извор: Општинска управа Бачка Паланка
24  Стратегија развоја општине Бачка Паланка 2010 – 2014.
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следе кап по кап (24,2%) и орошвањем (13,6%). Главни извор воде за наводњавање су 
подземне воде на газдинству. 

Ако се има у виду присуство канала ДТД може се рећи да се наводњава веома 
мали проценат пољопривредних површина. Главни разлог јесте недостатак инвестирања 
у мелиоративне системе, али и високе таксе које надлежно јавно предузеће потражује за 
коришћење мелиоративног канала. 

7.2. Носиоци пољопривредне производње и поседовна структура пољопривредних 
газдинстава

Према подацима Пописа пољопривреде у 2012. години, у општини Бачка Палан-
ка пописано је укупно 5.352 пољопривредно газдинство, што је 0,8% од укупног броја 
пољопривредних газдинстава у Р. Србији, односно 3,6% у односу на регион Војводи-
не. Међутим, не поседују сва пољопривредна газдинства земљиште (без коришћеног 
пољопривредног земљишта је 212 пољопривредних газдинстава). 

Број пољопривредних газдинстава са коришћеним пољопривредним земљиштем 
у Општини износи 5.140. Посматрано по организационо-правној форми организовања 
пољопривредних газдинстава, од укупног броја пољопривредних газдинстава са КПЗ у 
општини Бачка Паланка (Табела 1):

• Породична пољопривредна газдинства чине 99,3%, а 

• Правна лица и предузетници чине свега 0,7%. 

Према подацима општинске управе, на сектору правних лица и предузетника, нај-
познатије и најуспешније пољопривредне фирме су следећа привредна друштва: 

1. АД „Будућност“  Бачка Паланка - располаже са 1.323 ха пољопривредног 
земљишта, од чега се воћњаци налазе на површини од 260 ха;

2. АД „Подунавље“ Челарево - располаже са 630 ха пољопривредног земљишта 
од чега се воћњак налази на површини од 286 ха;

3. АД „Јединство“ Гајдобра - располаже са 373 ха пољопривредног земљишта;

4. АД „Јадран“ у реструктурирању, Нова Гајдобра - располаже са 506 ха пољопри-
вредног земљишта.

На територији oпштине Бачка Паланка послује 15 зем љорадничких задруга, а 
најуспешније су:

1. ОЗЗ „Ливаде“ Товаришево - располаже са 394 ха пољопривредног земљишта;

2. ОЗЗ „Панонија“ Силбаш - располаже са 120 ха пољопривредног земљишта;

3. ОЗЗ „Деспотово“ Деспотово - располаже са 370 ха обрадивог пољопривредног 
земљишта,  а на површини од 283 ха налази се објекат-рибњак;

4. ОЗЗ „Младост“ Параге - располаже са 138 ха пољопривредног земљишта;

5. ОЗЗ „Срем“ Нештин - располаже са 196 ха пољопривредног земљишта од чега 
се виногради и воћнаци налазе на површини од укупно 162 ха. 

Поседована структура пољопривредних газдинстава. У структури пољопри-
вредних газдинстава у општини Бачка Паланка, као и на нивоу Р. Србије, највеће учешће 
имају газдинства која поседују од 1-5 ха, што указује на уситњеност земљишног поседа. 
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Истовремено, газдинства са већим поседом заступљенија су у структури пољопривред-
них газдинстава у општини Бачка Паланка, у односу  на ниво Републике Србије (Табела 
3 и Графикон 4). 

Посматрано према величини поседа, породична пољопривредна газдинства у про-
секу имају 6,7 ха КПЗ по газдинству, што је више у односу на Р. Србију, где КПЗ по поро-
дичном газдинству износи 4,6 ха (Табела 1).

 Број пољопривредних газдинстава Структура, %

 Р. Србија Бачка Паланка Р. Србија Бачка Паланка

Без земљишта 10.107 212 1,6 4,0

≤ 1 ха 174.567 1.694 27,6 31,7

˃ 1 -  ≤ 5 ха 306.208 2.078 48,5 38,8

˃ 5 -  ≤ 10 ха 89.083 595 14,1 11,1

˃ 10 -  ≤ 20 ха 32.313 359 5,1 6,7

˃ 20 -  ≤ 50 ха 13.029 267 2,1 5,0

˃ 50 -  ≤ 100 ха 4.394 111 0,7 2,1

Преко 100 ха 1.851 36 0,3 0,7

Укупно 631.552 5352 100 100

Табела 15. Пољопривредна газдинства према величини коришћеног пољопривредног 
земљишта у Р. Србији и општини Бачка Паланка25

Графикон 4: Пољопривредна газдинства (%) према величини коришћеног пољопри-
вредног земљишта у општини Бачка Паланка26

25  Извор: Попис пољопривреде 2012, база података РЗС, http://webrzs.stat.gov.rs.
26  Извор: Попис пољопривреде 2012, база података РЗС, http://webrzs.stat.gov.rs
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7.2.1.  Биљна и сточарска производња

Ратарство. Најзаступљенија пољопривредна делатност на подручју општине Ба-
чка Паланка јесте ратарска производња. 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. (Табела број 4) у сетвеној структури 
ораница и башта у општини Бачка Паланка доминира производња27:

•	 Жита (23.019 ха или 54%) и
•	 Индустријског биља28 (15.298 ха или 36%).

Од жита најзаступљенија је производња кукуруза (16.335 ха) и пшенице (6.134), а 
од индустријског биља соја (14.661 ха).

За складиштење ратарских производа постоји довољан број силоса: „Житопро-
дукт“, „Малтинекс“ сладара, „Будућност“, „Подунавље“, ОЗЗ „Европа“ и др.

Оранице 
и баште Жита Кромпир Шећерна 

репа Сунцокрет Соја Поврће/1 Крмно 
биље

Република Србија
Површина, 

ха 2.513.154 1.715.562 25.132 69.112 186.361 181.684 33.232 256.008

Структура, 
% 100 68,3 1,0 2,8 7,4 7,2 1,3 10,2

Регион Војводине
Површина, 

ха 1.466.176 976243 3.775 65.660 168.173 166.242 15.190 45.854

Структура, 
% 100 66,6 0,3 4,5 11,5 11,3 1,0 3,1

Јужнобачка област
Површина, 

ха 274.012 146636 1.825 15.875 8.961 82.870 5705 7.346

Структура, 
% 100 53,5 0,7 5,8 3,3 30,2 2,1 2,7

Општина Бачка Паланка
Површина, 

ха 42.854 23.019 395 1.152 323 14.661 1.187 1.196

Структура, 
% 100 53,7 0,9 2,7 0,8 34,2 2,8 2,8

Табела 16. Структура ораница и башта у 2011/2012. години по најважнијим културама у 
Р. Србији, региону Војводине, Јужнобачкој области и општини Бачка Паланка29

27  Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Републици Србији, књига 1, РЗС Србије, 2013, стр. 
70-71.

28  Према методологији РЗС Србије, индустријско биље укључује следеће културе: дуван, хмељ, 
уљана репица, уљана тиква, сунцокрет, соја, остало биље за производњу уља, биље за произ-
водњу текстилних влакана, лековито и ароматично биље, остало индустријско биље.

29  /1 Укључује: повће, бостан и јагоде  Извор: Попис пољопривреде 2012. Пољопривреда у Р. Ср-
бији, књига 1, РЗС Србије, 2013.



274 страна - Број 6/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        03. март 2016. године

Сточарство у општини Бачка Паланка је заступљено, али је недовољно развијено, 
посебно ако се имају у виду све природне, тржишне и друге могућности које Општина 
има у овој производњи. Највише је заступљен узгој свиња, товних пилића и кока носиља, 
а знатно мање узгој крава и оваца. 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012., стање сточног фонда на територији 
општине Бачка Паланка је следеће (Табела број 5):  

 - свиње око 27.000 комада, 

 - говеда око 6.500 грла, од чега је 2.500 музних крава;

Говеда Свиње Овце Козе Живина/2 Кошнице 
пчела

Условна 
грла

Условна 
грла по 
ха КПЗ

Р. Србија 994.692 3.407.318 2.158.128 289.373 26.711.220 665.022 2.019.889 0,6
АП  

Војводина 282.706 1.398.496 404.328 67.816 11.972.538 124.174 686.386 0,4

Јужнобачка 
област 51.210 332.512 77.426 12.992 3.004.511 22.417 158.140 0,6

Бачка 
Паланка 6.405 27.137 12.517 2.334 242.834 3.949 15.060 0,3

• оваца око 12.500 и коза око 2.300 грла.

Табела 17. Сточни фонд у општини Бачка Паланка, 2012. година30

Број услових грла стоке по хектару коришћеног пољопривредног земљишта у 
Општини износи 0,3 (Табела број 5), што је мање у односу на регион Војводине (0,4) и 
просек Републике Србије (0,6). 
Значајна пољопривредна предузећа која се баве сточарском производњом су:

•	 АД „Подунавље“, које у свом поседу има фарму музних крава;
•	 АД „Бачка“, поред товилишта свиња, поседује и кланицу са прерадом меса;
•	 „Animal commerce“, у чијем власништу се налази живинарска фарма кока носиља.

Према подацима анкетног упитника, на подручју Опптине највећи број живинар-
ских фарми налази у власништу породичних пољопривредних газдинстава, а на овом 
сектору постоји и око 20 породичних фарми свиња и око 20 породичних фарми говеда.  

Пчеларство је у општини Бачка Паланка било веома заступљено и развије-
но. Међутим, комасацијом земљишта изгубљене су велике површине под багремом, а 
увођењем нових сорти сунцокрета, које су мање медоносне, изгубљена је и ова пчелиња 
паша. Услед претходног, смањена је производња меда и изгубљено је веома важно сло-
веначко тржиште за продају меда. Данас се пчелаством бави мали број газдинства, при 
чему свега три газдинства са подручја катастарстке општине Бачка Паланка имају го-
дишњу производњу меда од око 800 кг. Због интензивне ратарске производње, развој 
пчеларстава је веома тежак. Кошнице се морају возити на испашу на Фрушку гору, док је 
мед прикупљен са локалних поља другачијих органолептичких својстава због примене 
агрохемикалија.  

30  /1 Условно грло је стандардна обрачунска јединица којом се број грла различитих врста и ка-
тегорија стоке своди на упоредиву вредност. /2 Живина укључује: кокоши, ћурке, патке, гуске и 
осталу живину. Извор: Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, књига 2, РЗС Србије, 2013
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Воћарство. Према подацима Пописа пољопривреде 2012., воћарском производњом 
се бави 419 пољопривредних газдинстава, а укупна површина воћњака је 799 ха. Од ове 
површине воћњака, чак 737 ха (или 92%) су плантажни воћњаци, што указује на експан-
зију ове производње. Највише је површина под јабуком, крушком, кајсијама, бресквама и 
јагодама. Све је присутнија и производња лешника и ораха. 

Последњих година, сарадњом Фонда за развој пољопривреде општине Бачка Па-
ланка и компаније „Нектар“, подстакнута је производња јагода, кроз субвенционисање 
и уговарање производње са породичним пољопривредним газдинствима. Због тога, тр-
жиште јагода има велики удео у укупном тржишту воћа на подручју Општине. 

Најзначајнији произвођачи воћа у Општини Бачка Паланка на сектору правних 
лица јесу: 

•	 „Нектар", д.о.о., Бачка Паланка. Предузеће производи јабуку на површини од 25 
ха, крушку на 26 ха, кајсију на 27 ха, и брескву на површини од 35 ха;

•	 „Подунавље“, а.д. из Челарева, које производи јабуку на површини од 100 ха; 
•	 „Будућност“, а.д. из Бачке Паланке које производи јабуку и вишњу на укупној 

површини од 90 ха.

Виноградарство. Према подацима Пописа пољопривреде 2012., виноградарска 
производња у општини Бачка Паланка заступљена је на површини од 167 ха код 98 
пољопривредних газдинстава. Компанија „Нектар“ поседује виноград у површини од 60 
ха. Остала површина винограда у поседу је индивидуалних пољопривредних произвођа-
ча у сремским селима општине Бачка Паланка: Нештину и Визићу. 

Повртарство. Према званичним подацима РЗС (подаци Пописа пољопривреде 
2012.), производњом поврћа на територији општине Бачка Паланка бави се 307 пољопри-
вредних газдинстава, док се према подацима општинске управе поврће гаји на површини 
од преко 3.000 хектара, што представља око 7% коришћеног пољопривредног земљишта. 
Производња поврћа је најзаступљенија у селима Силбаш, Деспотово, Параге, Обровац и 
Челарево. 

Највише се гаје кромпир (395 ха), паприка (318 ха), црни лук (259 ха) и парадајз 
(253 ха). Постојећа производња поврћа у Општини Бачка Паланка има карактер раз-
вијене производње, укључује све облике производње од баштенског и њивског начина 
производње до производње у заштићеном простору. Због високих почетних трошкова, 
као и високе цене одржавања, производњом поврћа у стакленицима баве се само три 
пољопривредна газдинства. Са друге стране, пластеничном производњом поврћа бави се 
122 пољопривредна газдинства у чијем се поседу налази 225 пластеника. 
Складиштење и чување пољопривредних производа није довољно развијено, ради 
се углавном о мањим појединачним капацитетима, а број хладњача (17) и њихови 
капацитети су веома ограничени. Носиоци повртарске производње су пре свега породична 
пољопривредна газдинства, као и пољопривредна предузећа „Будућност Бачка“ и 
„Нектар“. 

Значајнији развој воћарско-виноградарске и повртарске производње ограничава:
•	 одсуство већих и савремених хладњача;
•	 проблеми у пласману (организованом и сигурном);
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•	 ниска и променљива подрша државе и сл.

Употреба минералних ђубрива и пестицида. Коришћење агрохемикалија је јед-
на од основних агротехничких мера у конвенционалној пољопривредној производњи. 
Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године од укупне површине коришћеног 
пољопривредног земљишта минерална ђубрива се примењују на 91% ових површина, 
што је значајно више у поређењу са просеком на републичком нивоу (67%). Пестици-
ди се, такође примењују на готово целокупној површини коришћеног пољопривредног 
земљишта (92%), док је тај удео на републичком нивоу мањи (61%). Широка примена и 
потрошња агрохемикалија у значајној мери утиче на квалитет подземних вода. 

7.3.  Пласман пољопривредних производа

На територији општине Бачка Паланка послује већи број задруга и пољопривред-
них предузећа која се, поред осталог, баве уговором и откупом примарних пољопри-
вредних производа. Поред тога, постоји и већи број силоса, где је могуће складиштити 
примарне производе из ратарства. У Бачкој Паланци постоје привредна друштва (Ђокић 
д.о.о., КМС-комерц д.о.о., СМ-Слатине д.о.о., Агро-ас, ЗЗ Стари Град, ОЗЗ Равница, ОЗЗ 
Флора, ОЗЗ Прале и др.), која према оценама пољопривредника, на време уговарају про-
изводњу са пољопривредницима: обезбеђују репроматеријал, исплаћују откупљену робу 
и сл. Откуп воћа врши, пре свега, компанија АД Нектар, откуп ратарских производа 
врши Житопродукт а.д., Будућност, а.д., ОЗЗ Деспотово, ОЗЗ Ливаде и др. С друге стра-
не, што се тиче пласмана сточарске производње, тржиште није довољно развијено: нема 
сигурног, организованог пласмана и кооперације (свако од пољопривредних произвођача 
самостално проналази своје канале пласмана).

 7.4.  Развијеност удружења пољопривредника
Према подацима Одељења за привреду општине Бачка Паланка, у овој Општини 

регистровано је више удружења пољопривредних произвођача:

• Удружење пољопривредника општине Бачка Паланка;

• Удружење винара, винограда и воћара Нештин. Ово удружење има око 30-так 
акивних чланова, препознатљиво је и веома активно на сајмовима, промоција-
ма вина и сл. Чланови се залажу за већу производњу и промоцију безалкохол-
них пића од воћа и грожђа, као и за изградњу хладњаче (настоје да пронађу 
партнера за инвестиције у хладњачу), која би у многоме помогла произвођа-
чима;

• Силбашко удружење повртара и воћара, Силбаш;

• Удружење овчара Обровац;

• Удружење повртара Челарево;

Већина удружења није довољно активна (изузев Удружења винара, винограда и 
воћара Нештин), али њихово присуство указује да у Општини постоји развијена свест 
пољопривредника и значају и потреби удруживања.
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7.5.  Развијеност руралне економије и диверсификација руралних активности 
Главни ослонац руралној економији није само интензивна примарна пољопри-

вредна производња, већ широк спектар активности заснованих на неактивираним по-
тенцијалима руралних подручја. Новим и/или већим улагањима у непољопривредне 
делатности које се обављају на газдинству, могу се обезбедити алтернативни извори 
прихода и већа економска снага газдинстава. Стање развијености и диверсификације ру-
ралне економије, као и примена концепта мултифункционалне пољопривреде, најбоље 
одсликава податак колико су на пољопривредним газдинствима заступљене тзв. друге 
профитабилне активности, које нису пољопривредне, а у вези су са газдинством. 

Према подацима Пописа пољопривреде 2012., профитабилним активностима, које 
нису пољопривредне, а у вези су са газдинством, на подручју општине Бачка Паланка 
бави се 180 пољопривредних газдинстава, што је 3,5% укупног броја пољопривредних 
газдинстава у овој Општини. Посматрано по појединим активностима, може се приме-
тити следеће:

• Прерада пољопривредних производа. Најзаступљенија је прерада воћа и поврћа 
(број газдинстава са приходима из ових активности је 88), следе газдинства 
која се баве прерадом млека (43), прерадом меса (10) и сл.

• Народна радиност (укључује израду ручних радова плетењем и везењем, изра-
ду сувенира и сл.). Ова делатност успешно се развија преко бројних удружења, 
чији је циљ очување старих заната. Примера ради, удружење жена „Златна 
нит“ своје рукотворине продаје на разним манифестацијама и сајмовима, а сав 
новац даје у добротворне сврхе. 

• Сеоски туризам. Општина Бачка Паланка има бројне туристичке садржаје 
и потенцијале за развој туризма: река Дунав, пут вина, Сремска кућа у се-
лу Нештин и Стара црква која има веома вредан иконостас. Међутим, према 
званичним подацима Пописа пољопривреде 2012., сеоским туризмом се баве 
свега два газдинства.

• Ловни туризам. Свако село у Општини има своје ловачко удружење. Посебно 
треба нагласити ВУ „Карађорђево“ у чијем саставу се налази РЈ „Шумарство и 



278 страна - Број 6/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        03. март 2016. године

ловство“ која брине о 4.520 хектара површине ловишта овог природног резер-
вата. Ловиште „Карађорђево“ се бави комерцијалним ловом на крупну дивљач, 
а у оквиру ловишта налази се и једна од највећих фазанерија у Србији капаци-
тета 100.000 једнодневних пилића. У оквиру овог ловишта постоји могућност 
ангажовања великог броја фијакера за превоз гостију везаних за организовање 
надалеко познатих дипломатских ловова. Највећи број гостију (70%) чине ино-
страни гости, од којих највише Аустријанци, Немци, Шпанци, Швајцарци, Гр-
ци, Кипрани и др. Ловачко удружење општине Бачка Паланка функционише 
са преко 13 друштава у свом саставу. Укупан број ловаца у општини је 800.

• Званични подаци статистике (Попис пољопривреде 2012.), указују да у Општи-
ни рибарство није развијено, односно да не доноси додатне приходе пољопри-
вредним газдинствима. На територији Општине постоји један рибњак, у на-
сељу Деспотово, површине 283 хектара у оквиру ОЗЗ „Деспотово“. Проблем 
у овој производњи јесу нерешени имовинско власнички односи између ОЗЗ 
„Деспотово“ и Републике Србије, а најзаступљеније рибе у производњи рибња-
ка су шаран, сом и смуђ.
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7.6. СВОТ АНАЛИЗА 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
 - Повољни климатски и агроеколошки 

услови, посебно за развој биљне про-
изводње (велике површине квалитеног 
пољопривредног земљишта; обилни во-
дни ресурси);

 - Традиција и искуство за развој пољопри-
вредне производње и прераде;

 - Јака сировинска база у области примар-
не пољопривредне производње, посеб-
но производње жита и индустријског 
биља;

 - Растуће интересовање за провртарску и 
воћарску производњу;

 - Расположиви капацитети за прераду 
пољопривредних производа;

 - Регистровани пословни субјекти у об-
ласти производње инпута за пољопри-
вредну производњу (производња 
пољопривредних машина и алатки, ин-
дустрија минералних ђубрива);

 - Развијена свест о удруживању - успеш-
но послује већи број земљорадничких 
задруга и удружења пољопривредних 
произвођача;

 - Неконкурентна и нестандардизована 
пољопривредна производња;

 - Недостатак финансијских средстава 
онемогућава улагање у куповину но-
ве опреме и механизације за потребе 
пољопривредне производње;

 - Гајење екстензивних усева којима се не 
искоришћавају расположиви природни 
потенцијали; 

 - Недовољно искоришћени природни по-
тенцијали за наводњавање усева;

 - Непостоји задруга повртара и организо-
вана производња и промет повртарских 
култура: највећи део произведеног по-
врћа пласира се путем накупаца;

 - Сточарска производња недовољно за-
ступљена и развијена;

 - Недовољно развијене алтернативне де-
латности на селу, које би спречиле миг-
рације становништва и обезбедиле већи 
животни стандард, као што су: разне 
занатске делатности, посебно у области 
прераде пољопривредних производа, 
туризма, производње цвећа и сл.;
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 - Коришћење средстава фондова ЕУ у пе-
риоду 2014-2020, посебно за програме 
прекограничне сарадње, јачања конку-
рентности, удруживања, руралног раз-
воја;

 - Висока и стално растућа тражња за тра-
диционалним производима са ознакама 
географског порекла;

 - Позитивни трендови тражње високо 
квалитетних прехрамбених производа 
произведених у малим занатским пого-
нима по традиционалним рецептурама; 

 - Високе цене и висока и стално растућа 
тражња за органским производима и 
прерађевинама од органских производа 
на светском тржишту;

 - Висока тражња на светском тржишту за 
брендираним производима, произведе-
ним уз поштовање стандарда квалите-
та;

 - Прекогранична сарадња и регионално 
удруживање;

 - Неповољно пословно окружење: висо-
ки порези на зараде на сектору правних 
лица и предузетника; високе каматне 
стопе; отежана наплата потраживања; 
висока задуженост и неликвидност у 
привреди и пољопривреди;

 - Променљива аграрна политика и недо-
вољна буџетска подшка инвестицијама 
у пољопривредну производњу; 

 - Нестабилност политичког амбијента 
и висок уплив политике у економске и 
инвестиционе одлуке;

 - Недовољно развијена политика конку-
ренције на домаћем тржишту и незадо-
воЉавајућа улога државе на плану заш-
тите конкуренције; 

 - Заступљеност сиве економије, која во-
ди нелојалној конкуренцији пословних 
субјеката;

 - Све већи и израженији захтеви потро-
шача на светском тржишту у погледу 
стандарда квалитета и безбедности хра-
не, бренда, ознака географског порекла 
и сл.
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7.7. ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

ПРИОРИТЕТ ЦИЉ МЕРА
1. ОДРЖИВИ 
ПРИВРЕДНИ РАСТ

1.1. Јачање конкурентности 
аграрног сектора на 
домаћем и иностраном 
тржишту

1.1.1. Развој руралне економије 
са фокусом на пољопривредну 
производњу
1.1.2. Развој руралне економије 
кроз подстицање удруживања и 
умрежавања у агарном сектору

1.2. Одрживо управљање 
природним ресурсима

1.2.1. Развој руралне економије 
са акцентом на заштиту 
земљишних ресурса  
1.2.2. Развој руралне економије 
кроз одрживо управљање 
водним ресурсима
1.2.3. Развој руралне економије 
кроз популаризацију органског 
начина пољопривредне 
производње

1.3. Диверсификација 
економских активности на 
селу 

1.3.1. Подршка развоју 
непољопривредних делатности 
на пољопривредним 
газдинствима
1.3.2. Подршка развоју 
туризма на пољопривредним 
газдинствима

6. 
7. 
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8. ОБРАЗОВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

8.1. ОБРАЗОВАЊЕ

Образовање представља кључну делатност у развоју сваке заједнице и сваког 
друштва. Образовање омогућава развој знања, вештина и ставова који кроз примену 
стварају економску и друштвену ефикасност и просперитет. Без образовања не може да 
буде друштва утемељеног на знању, као ни паметног, одрживог и укључивог раста како 
га дефинише Стратегија Европа 2020. Образовање омогућава прилагодљивост и запо-
шљивост радне снаге, а улагања у његов развој кроз повећање  квалитета и коришћење 
модерних метода и технологија остварују дугорочно одрживи највећи поврат инвести-
ције за друштво у целини.

Један од четири стуба која подржавају кључна питања Стратегије  Европске Уније 
за Дунавски регион јест изградња просперитета у Дунавском региону. Стуб подразумева 
развој друштва знања кроз научна истраживања, образовање и информационе техноло-
гије као и  улагање у људе и вештине. Развој образовања и вештина дефинише како је 
„улагање у људе је потребно да би Регион могао да одрживо напредује и расте, дајући 
приоритет знању и инклузији. Надовезујући се на успехе делова Региона, отвориће се 
приступ за даље образовање, и модернизацију образовања и социјалне подршке.“

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године јасно дефинише како је 
„систем образовања  најважнији елеменат животне и развојне инфраструктуре сваког 
појединца, друштва и државе јер његов укупан ефекат одређује обим, квалитет и ефекте 
изградње и коришћења свих других система и ресурса, као и укупан квалитет живота и 
развојне потенцијале појединаца и заједнице.“ Разумљиво је тада како „систем образо-
вања треба да се развија тако да своју улогу остварује правовремено, квалитетно и ефи-
касно због чега се и израђује, усваја и спроводи стратегија његовог развоја.“

Стратегија даље наводи како је „мисија система образовања којом се исказује свр-
ха постојања образовања са становишта спољњег света, тј. изражавају кључне дугорочне 
улоге образовања за потребе економског, социјалног, научно-технолошког, културног и 
другог развоја друштва у целини и за развој стваралачких и радних потенцијала и ква-
литета живота сваког грађанина Републике Србије.“

Стратегија утврђује следеће циљеве дугорочног развоја образовања који су оба-
везујући за образовни систем у целини и за сваки његов део: 

1. повећање квалитета процеса и исхода образовања до максимално достижног 
нивоа - оног који проистиче из научних сазнања о образовању и угледне обра-
зовне праксе; 

2. повећање обухвата становништва Републике Србије на свим образовним ниво-
има, од предшколског васпитања и образовања до целоживотног учења; 

3. достизање и одржавање релевантности образовања, посебно оног које се 
потпуно или делимично финансира из јавних извора, тако што ће се структура 
система образовања усагласити са непосредним и развојним потребама поје-
динаца, економског, социјалног, културног, истраживачког, образовног, јавног, 
административног и других система; 
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4. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања, односно заврша-
вање образовања у предвиђеном року, са минималним продужетком трајања и 
смањеним напуштањем школовања. 

Општина Бачка Паланка има добро развијен систем образовања. Тај систем чини 
мрежа основних и средњих школа, те једна предшколска установа.  Предшколско образо-
вање је организовано кроз рад Предшколске установе ’’Младост“, која брине о најмлађи-
ма у граду Бачка Паланка. У установи тренутно борави око 800 деце и запослено је 108 
особа. По осталим насељеним местима предшколско образовање се одвија у основним 
школама где су организовани и вртићи тако да су и деца из сеоских насеља збринута 
у том смислу.  У општини активно ради 10 основних школа (са подручним одељењима 
од 1-4 разреда у Нештину, Визићу, Новој Гајдобри, Парагама и Деспотову). Поред њих у 
општини постоје и две наменске школе – за децу са посебним потребама Школа за об-
разовање ученика са сметњама у развоју ОШ ‘’Херој Пинки’’ и основна музичка школа 
‘’Стеван Христић’’. У граду постоје три средње школе: гимназија, економска и средња 
техничка школа.

Пројекат образовања одраслих „Друга шанса“ се проводи у ОШ „Милета Про-
тић“ у Товаришеву. У перспективи је израда правних аката који ће регулисати  остало 
образовање  у оквиру Културног центра кроз поједине облике неформалног образовања. 
Предшколска установа „Различак“ је приватна установа и има капацитет до 30 деце. При-
сутне су предузетничке делатности које у свим опису имају шифру делатности „остало 
образовање“ и најчешће су то школе страних језика. Приметан је унапређен квалитет у 
образовном систему  увођењем нових изборних програма рада, а који се односе на језике 
националних мањина: словачки језик, мађарски и ромски језик. Број ученика и запосле-
них у школама у 2013. је приказан у Графикону 5.
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8.2. СВОТ  АНАЛИЗА

СНАГЕ СЛАБОСТИ

-	 Људски ресурси - стручан кадар;
-	 Подршка  локалне самоуправе у 

сразмери са могућностима;
-	 Постигнућа ученика;
-	 Постојање развојних планова 

образовних установа;
-	 Искуство у изради и спровођењу 

стратешких докумената;
-	 Постојање акционог плана 

приступачности;
-	 Добра уређеност прописа у вези 

са инклузивним образовањем;

-	 Недовољна материјална 
опремљеност савременим 
наставним средствима;

-	 Недовољно финансијских 
средстава намењених образовању 
у локалној самоуправи;

-	 Нефункционалан распоред 
школских објеката у граду;

-	 Поједини објекти образовних  
установа су у лошем стању;

-	 Нерешени правно-имовински 
односи;

-	 Лоша примена прописа о 
инклузивном образовању;

-	 „Шума“ прописа;

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ

-	 Погранична сарадња;
-	 Могућност отварања вртића у 

сеоским срединама;
-	 Ревитализовање рада центра за 

таленте и даровите;
-	 Отварање центра за рекреативну 

наставу;
-	 Отварање регионалног центра 

за стручно усавршавање 
запослених...

-	 Отварање центра за активности 
осталог образовања;

-	 Подизање образовно-васпитног 
квалитета;

-	 Сарадња са покрајинским и 
републичким органима;

-	 Коришћење приступних фондова;
-	 Финансијски фонд за талентовану 

децу;
-	 Формирање тима за превенцију 

насиља и болести зависности;
-	 Формирање просветног савета;

-	 Нелегални објекти;
-	 Неусклађени законски и 

подзаконски акти;
-	 Политичка нестабилност;
-	 Мали природни прираштај;
-	 Неусклађена професионална 

орјентација;
-	 Недовољно дефинисан позитиван 

партнерски однос са надлежним 
органима (школска управа, 
покрајински секретаријат, 
министарство образовања);

-	 Недостатак објеката за 
предшколско образовање и 
васпитање;

-	 Недостатак фискултурних сала;

На основу СВОТ анализе приметни су следећи проблеми: недовољни материјал-
но- технички и финансијски ресурси  и нерегулисани имовинско-правни односи.
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У погледу материјално-техничких проблема посебно су уочљиви  проблеми веза-
ни за недостатак савремених школских наставних средстава, алата и метода и недоста-
так простора за квалитетно обављање васпитно-образовне делатности и осталих ванна-
ставних активности (недостатак учионица, кабинета, спортских сала, трпезарија, топлих 
веза). Што се тиче финансијских проблема посебно је уочљив недостатак средстава ло-
калне самоуправе и осталих извора финансирања за потребе квалитетне организације 
формалног и осталог образовања.

Што се тиче нерегулисаних имовинско-правних односа проблеми се идентифи-
кују кроз постојање нелегалних објеката у којима се обављају образовно-васпитна де-
латности, као и дуготрајног и неуспелог процеса легализације наведених нелегалних 
објеката.  

8.3.  ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ
1. Унапређење и развој 
квалитета и доступности 
образовања.

1.1. Развој и подизање 
нивоа васпитања и 
образовања, ваннаставне 
едукације, делатности 
осталог образовања и 
целоживотног учења.

1.1.1. Унапређење образовног 
система и усклађивање с 
потребама тржишта рада.

1.1.2. Подстицање развоја 
целоживотног образовања.

1.2. Изградња нових, 
адаптирање старих 
објеката и побољшање 
услова рада и 
образовања.

1.2.1. Унапређење наставне и 
ненаставне инфраструктуре и 
безбедности ученика.

2. Стратешко умрежавање 
учесника из области 
развоја образовања.

2.1. Јачање капацитета 
локалних партнера и 
подизањe квалитета 
сарадње свих 
институција у систему 
образовања.

2.1.1. Јачање повезивања и 
улоге локалних партнерстава.
2.1.2. Јачање 
институционалних капацитета 
за вођење развоја образовања 
те коришћење средстава из 
фондова ЕУ.

2.2. Пружање подршке 
организацијама цивилног 
друштва у спровођењу 
иницијатива за развој 
образовања.

2.2.1. Јачање капацитета 
организација цивилног 
друштва.

8.4. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Стратегија развоја Социјалне заштите Републике Србије из 2005. дефинише област 

социјалне заштите као „усмерена ка побољшању социјалног статуса грађана на личном, 
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породичном и ширем социјалном плану. Социјална заштита треба да јача друштвену 
кохезију и да негује независност и способност људи да помогну сами себи.“

Такође наводи како „ефикасан систем социјалне заштите треба да одговори на 
потребе грађана у новим околностима и да подржава рањиве и маргинализоване поје-
динце и групе којима је неопходна организована помоћ заједнице и државе, као и грађане 
који нису у стању да учешћем у економској активности обезбеде своју егзистенцију.“

Република Србија као чланица Савета Европе, промовише социјалну кохезију 
остваривањем следећих конкретних циљева:

• гарантовања адекватног нивоа социјалне заштите;

• подстицања запошљавања, континуираног стицања вештина и поштовања 
права радника;

• обезбеђења заштите најрањивијих друштвених група;

• промоције једнаких могућности грађана;

• забране социјалног искључивања и дискриминације;

• европске сарадње у процесима миграције становништва.

Стратегија одрживог развоја Републике Србије 2007-2017. године дефинише 
одрживи развој као: „Спречавање стварања новог сиромаштва услед реструктуриања 
привреде омогућавањем угроженим категоријама да искористе предности нових при-
вредних  шанси, и одржање и унапређење мреже социјалне заштите  за најугроженије 
групе, посебно у најнеразвијенијим областима, кроз ефикасну примену постојећих и ос-
мишљавање нових програма, мера и активности.“ Стратегија прецизира неопходност 
унапређења степена социјалне заштите, кроз модернизацију система социјалне заштите 
и обезбеђивање њеног минимума за све чланове друштва, уз јачање одговорности поје-
динца, стварање финансијски одрживог система социјалног осигурања.

Визија:

Општина Бачка Паланка  је одговорна заједница која укључује све грађане у сис-
тем социјалне политике.

Локални савет за социјалну заштиту Општине Бачка Паланка 2014. израдио је 
Стратегију развоја социјалне заштите Општине Бачка Паланка, за период 2014-2017. го-
дине и она представља подлогу за израду овог документа. Локални савет дефинисао је 
мисију социјалне заштите у општини Бачка Паланка као унапређење квалитета живота 
грађана развијањем нових услуга социјалне заштите кроз интеграцију јавног, приватног 
и цивилног сектора. 

Принципи и вредности за којима ће се руководити у раду и који ће унапредити 
развој заједнице су следећи:

1. Поштовање једнакости - уважавање достојанства свих грађана и њихових људ-
ских права;

2. Најбољи интерес корисника - обезбеђивање корисницима да добију адекватне 
услуге у складу са индивидуалностима и потребама сваког од њих;

3. Доступност – приступачност услуге - на најмање рестриктиван начин у при-
родном окружењу развијати услуге које задовољавају потребе корисника;
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4. Партиципативност корисника – обезбедити кориснику да одговорно и самос-
тално учествује у избору услуге која ће допринети најбољем задовољењу ње-
гових потреба а у смислу самосталног живљења у заједници без зависности од 
социјалних служби;

5. Континуитет заштите – обезбеђивање коришћења услуга социјалне заштите у 
смислу њихове одрживости.

6. Партнерство јавног, приватног и цивилног сектора – координацијом активнос-
ти сектора развијати разноврсне услуге социјалне заштите.

Доношење Стратегије развоја социјалне заштите показује спремност Општине да 
осигура континуитет у развоју система социјалне заштите на локалном нивоу и да у 
наредном периоду посебну пажњу поклања унапређењу  развоја система социјалне заш-
тите у складу са циљевима општег економског и социјалног развоја друштва с акцентом 
на смањење сиромаштва и обезбеђење квалитетнијег живота и заштите како деце, тако и 
инвалидних и старијих особа, као и маргинализовних група грађана.

У Општини Бачка Паланка постоје две установе социјалне заштите: Центар за 
социјални рад и Геронтолошки центар. Такође, постоји више организација и удружења 
грађана које се баве проблематиком социјалне заштите грађана:  Црвени Крст Бачка 
Паланка и Општинско друштво за помоћ МНРО, Дом здравља ‘’Др Младен Стојановић’’ 
Бачка Паланка, те Одељење унутрашњих послова у Бачкој Паланци. 

Стратегија је дефинисала следеће главне стратешке правце развоја социјалне заш-
тите:

1. Развијање квалитетних  и свеобухватних  услуга у систему социјалне заштите  
за све групе корисника/ца на локалном нивоу и на регионалном нивоу.

2. Обезбеђивање људских и материјалних ресурса за одрживост услуга социјал-
не заштите у Општини Бачка Паланка.

3. Међусекторска сарадња и партнерски приступ пружању услуга сва три секто-
ра (јавног, приватног и цивилног сектора).

4. Јачање  капацитета (материјалних, техничких, људских) локалне самоуправе и 
свих актера социјалне заштите  за  задовољавање  потреба  грађана/ки  општи-
не  Бачка Паланка  уз  мобилисање  и  рационалну употребу  локалних ресурса.

5. Обезбеђивање једнаке доступности услугама социјалне заштите свим осетљи-
вим  друштвеним групама како у урбаној тако и руралној средини.

6. Развој свести грађана/ки Општине Бачка Паланка о значају  добро развијених  
услуга  социјалне заштите и унапређења односа према маргинализованим ка-
тегоријама становништва.
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8.5.  СВОТ АНАЛИЗА

СНАГЕ СЛАБОСТИ
 - Људски ресурси (сигурност,

 - разноврсност, бројност, искуство, 
идеје);

 - Комуникација између институција у 
систему социјалне заштите;

 - Простор и техничка средства;

 - Подршка локалне самоуправе;

 - Постојање удружења грађана;

 - Ванинституционални облици зашти-
те;

 - Мотивација за реформу;

 - Цивилно служење војног рока;

 - Волонтери, Волонтерски центар; 

 - Транспарентност у раду Савета;

 - Транспарентност институција у си-
стему социјалне заштите;

 - Извештаји, планови;

 - Отвореност за сарадњу;

 - Системски рад са хранитељима;

 - Непостојање превентивних програма;
 - Непостојање адекватног простора за рад;
 - Недовољна едукованост стручњака и ро-

дитеља;
 - Делимично непостојање општинских од-

лука које се односе на проширена права;
 - Недовољна партиципација младих у ре-

шавању њихових проблема;
 - Недовољно издвајање буџетских средста-

ва за рад са децом и младима;
 - Незапосленост и сиромаштво; 
 - Недовољан број услуга (Становање уз 

подршку, Прихватилиште и прихватна 
станица, Сигурна кућа, Дневни центар за 
малолетнике са поремећајем у понашања);

 - Недостатак кадрова разних профила;
 - Непостојање јединствене базе података;
 - Недовољна информисаност школа и 

стручних сарадника;
 - Недовољна сарадња школа са другим ин-

ституцијама;
 - Слаба покривеност субвенцијама на ло-

калном нивоу;
 - Родне предрасуде међу младима;
 - Низак ниво свести младих о болестима за-

висности и полно преносивим болестима;
 - Нема медија намењених младима;
 - Дискриминација при запошљавању;
 - Неструктуирано коришћење слободног 

времена код младих.
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ
 - Законски прописи на националном 

нивоу (нови Закон о социјалној за-
штити);

 - Доношење одлука на општинском ни-
воу;

 - Укљученост у пројекат;

 - Сарадња са локалним медијима;

 - Медијска информисаност;

 - Подстицање приватног сектора на 
укључивање;

 - Подстицање међусекторске сарадње;

 - Сарадња са верским заједницама;

 - Искористити научене лекције и иску-
ства других општина.

 - Политизација стратегије;

 - Политичка нестабилност;

 - Недовољна информисаност грађана о пра-
вима из области социјалне заштите;

 - Предрасуде средине;

 - Непостојање довољних извора финанси-
рања;

 - Утврђивање других приоритета;

 - Апатија друштвене  средине;

 - Сиромаштво;

 - Период транзиције;

 - Приватизација; 

 - Повећан број ментално оболелих генерал-
но;

 - Пораст броја младих склоних ризичном 
понашању .
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8.6. ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

ПРИОРИТЕТ ЦИЉEВИ МЕРЕ

1. Деца и млади 1.1. Јачање и афирмација 
унутар-секторскe и 
међу- секторскe сарадње 
и партнерских односа у 
области социјалне заштите 

1.1.1. Побољшати квалитет 
живота деце и младих из 
дисфункционалних породица 
на територији општине 
Бачка Паланка, развијањем 
ванинституционалних услуга 
социјалне заштите, кроз 
унутар-секторску и међу-
секторску сарадњу јавног, 
приватног и цивилног сектора

1.2. Унапредити постојеће 
услуге и уводити нове 
програме и подизати 
ниво развоја људских и 
материјалних ресурса

1.2.1. Подићи квалитет услуга 
намењених деци и младима из 
дисфункционалних породица и 
њиховим родитељима у општини 
Бачка Паланка, унапређивањем 
људских и материјалних 
капацитета и ресурса

1.2.2. Унапредити положај 
посебно осетљивих група 
деце и младих у општини 
Бачка Паланка, увођењем 
превентивних програма који 
би их активније укључили у 
живот локалне заједнице
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ПРИОРИТЕТ ЦИЉEВИ МЕРЕ

2. Особе са инвалидитетом 2.1. Унапредити систем 
финансирања ОСИ и 
осигурати континуирано 
информисање и едуковање

2.1.1. Поставити ефикаснији 
систем социјалне заштите за 
ОСИ у општини Бачка Паланка 
регулисањем нормативних 
аката и начина финансирања 
услуга и активности ОСИ из 
средстава општнског буџета, 
од донатора преко пројеката, 
ангажовањем приватног сектора 

2.1.2. Унапредити положај ОСИ, 
њихових породица и удружења 
ОСИ на територији Општине 
Бачка Паланка континуираним 
информисањем и едукацијама

2.2. Јачање сарадње, развој 
постојећих и нових услуга 
и унапређење људских и 
материјалних ресурса

2.2.1. Побољшање квалитета 
живота ОСИ и њихових породица 
у Бачкој Паланци проширивањем 
постојећих и развијањем нових 
услуга социјалне заштите у 
складу са потребама ОСИ 
кроз унутар секторску и међу 
секторску сарадњу јавног, 
приватног и цивилног сектора

2.2.2. Побољшати квалитет 
услуга намењених особама 
са инвалидитетом и њиховим 
породицама у Општини 
Бачка Паланка унапређењем 
људских и материјалних 
капацитета и ресурса

3. Старија лица 3.1.  Унапређење 
фомираних и развијање 
нових услуга 

3.1.1. Унапређење квалитета 
живота старих лица на локалном 
нивоу, унапређењем фомираних 
и развијањем нових услуга које 
подржавају живот у заједници, уз 
активно укључивање корисника

3.2. Међусекторска 
сарадња и удруживање 
ресурса

3.2.1. Организовање јавног, 
цивилног и приватног сектора 
ради удруживања свих локалних 
ресурса у изналажењу услуга 
социјалне заштите доступних и 
приступачних сваком кориснику
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8.7.  РОДНА РАВНОПРАВНОСТ  

Дефиниција родне равноправности у Европској повељи гласи: „Родна равноправ-
ност претпоставља да једном друштву, заједници или организацији постоје једнаке мо-
гућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу кул-
турном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућ-
ности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.“

Родна равноправност значи једнаку присутност, јачање и учешће оба пола у свим 
сферама јавног и приватног живота, а циљ јој је промовисање потпуног и равноправног 
учешћа жена и мушкараца у друштву.

Равноправност жена и мушкараца једна је од темељних вредности ЕУ, чији је ис-
торијски развој започет 1957. године када је начело исплате једнаке плате за обављање 
истих послова уведено Римским споразумом.
Стратегија дефинише приоритетна подручја у којима се неравноправност дефинише као 
кршење основних људских права:

1. Једнака економска независност и тежња да се ускладе породични живот и радне 
обавезе, како жена тако и мушкараца;

2. Једнака плата за једнак рад и рад једнаке вредности;
3. Равноправност у процесу доношења одлука;
4. Достојанство, интегритет и укидање родно заснованог насиља;
5. Признање и потпуна примена женских права, као људских права;
6. Развој и напредак представничке демократије путем промовисања једнаког учешћа 

жена и мушкараца, како у политичком и приватном животу, тако и у свим другим 
животним сферама;

7. Јачање свести и равноправно развијање самопоуздања девојчица и дечака путем 
остваривања наставних садржаја кроз образовне системе;

8. Заједничко признање жена и мушкараца у испољавању потреба и одговорности у 
циљу отклањања неуравнотежености у друштву.

Кључна подручја деловања:
 - Промовисање људских права жена и родне равноправности;

 - Стварање једнаких могућности на тржишту;

 - Унапређење примене родно осетљивог васпитања и образовања;

 - Уравнотежење учествовања жена и мушкараца у процесима политичког и 
јавног одлучивања;

 - Уклањање свих облика насиља над женама;

 - Промовисање међународне сарадње и равноправности;

 - Даље оснаживање институционалних механизама и метода;

 - Оснивање Канцеларије за равноправност полова;

 - Обележавање датума важних за права жена, као и за родна права уопште.
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8.8.  СВОТ АНАЛИЗА

СНАГЕ СЛАБОСТИ

 - Постојање Савета за родну 
равноправност у Општини;

 - Укључивање подручја родне 
равноправности у Стратегију одрживог 
развоја Општине;

 - Подршка локалне самоуправе;

 - Сарадња са републичким и 
покрајинским телима за родну 
равноправност;

 - Едукација у области родне 
равноправности.

 - Недостатак програма едукације цело-
купне заједнице о питањима родне рав-
ноправности;

 - Нижи ниво образовања жена;

 - Незапосленост жена и неучествовање 
на тржишту рада;

 - Непостојање података о заступњености 
жена;

 - Присутност насиља над женама;

 - Традиционални начин живота;

 - Недостатак финансијских средстава за 
спровођење програма.

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊE
 - Већа финансијска издвајања из буџета 

Општине;
 - Аплицирање  пројектима везаним за 

родну равноправност;
 - Информисање и јачање свести друштва 

у области родне равноправности;
 - Доношење програма општине;
 - Мултисекторска сарадња;
 - Сарадња са невладиним 

организацијама;
 - Едукација запослених/носилаца 

програма и запослених локалне управе;
 - Виши степен образовања жена;
 - Спровођење програма освешћивања од 

најранијег узраста;
 - Мултисекторски приступ.

 - Повећање сиромаштва и продубљење 
економске кризе;

 - Повећање незапослености;

 - Низак стандард грађана;

 - Пораст броја старачких домаћинстава;

 - Конфликт традиционалних вредности.
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8.9.  ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

ПРИОРИТЕТ ЦИЉЕВИ МЕРЕ

1. Подстицати 
примену начела родне 
равноправности.

1.1. Подизање нивоа 
свести заједнице о правима 
жена и примени начела 
родне равноправности.

1.1.1. Спровођење едукативних 
радионица и семинара ради 
подизања нивоа свести 
целокупне заједнице о начелима 
родне равноправности.

1.1.2. Оглашавање путем 
друштвених мрежа, инфо-
пултева, анкета, летака 
и путем медија.

1.2. Унапређење положаја 
жена у руралним срединама.

1.2.1. Примена начела 
родне равноправности у 
руралним подручјима.

2. Јачање међусекторске 
сарадње и учесника у 
борби против родне 
неравноправности.

2.1. Развој и оснаживање 
институционалних и 
људских капацитета и 
међусекторске сарадње. 

2.1.1. Изградња институционалних 
и људских капацитета у борби 
против родне неравноправности.

2.1.2. Оснаживање међусекторске 
сарадњe у борби против 
родне неравноправности.

2.2. Заштита и поштовање 
права жена.

2.2.1. Подстицај активности 
заштите и поштовања права жена.
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9. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

9.1. Организациона структура примарне здравствене заштите, Дом здравља „Др 
Младен Стојановић“

Укупан број лекара у Дому здравља је 71, од тога су 24 специјалисте. Од медицин-
ских сестара-техничара је 127, од тога је 8 са вишом медицинском спремом. 

Здравствена заштита деце - 5 лекара, од тога 3 специјалиста педијатрије и 5 ме-
дицинских сестара-техничара.

Здравствена заштита школске деце - 2 лекара, од тога 1 специјалиста и 4 меди-
цинске сестре-техничара.

Здравтвена заштита жена - 1 лекар специајлиста гинекологије и акушерства и  
медицинске сестре.

Здравствена заштита одраслих - 33 лекара, од којих је 1 специјалиста и 34 меди-
цинске сестре-техничара.

Служба хитне медицинске помоћи - 9 лекара од којих је 1 специјалиста ургентне 
медицине и 12 медицинских сестара-техничара.

Кућно лечење и медицинска нега - 2 лекара опште медицине и 4 медицинских 
сестара-техничара.

Радиолошка дијагностика - 3 лекара од којих су 2 лекара специјалиста радиоло-
гије и 6 медицинских сестара-техничара.

Лабораторијска дијагностика - 1 лекар специјалиста и 13 медицинских сестара-
техничара.

Здравствена заштита радника - 2 специјалисте и 2 медицинске сестре -техни-
чара.

Стоматолошка служба - укупно 10 стоматолога, 1 специјалиста ортопедије и 14 
стоматолошких сестара-техничара.

Специјалистичко-консултативна служба обухвата:

• Интерна медицина - 3 лекара интернисте  и 6 медицинских сестара-технича-
ра;

• Пнеумофтизиологија - 2 лекара специјалисте и 4 медицинске сестре-техни-
чара.

• Офталмологија - 2 лекара, од тога 1 специјалиста и 1 медицинска сестра-тех-
ничар.

• Оториноларингологија - 2 лекара специјалисте и 2 медицинске сестре-техни-
чара.

• Психијатрија - 2 лекара специјалисте и 2 медицинске сестре-техничара.

• Дерматовенерологија - 1 лекар специјалиста и 1 медицинска сестра-техничар.
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У структури морбидитета  навеће је оптерећење масовним незаразним болестима 
које су у сталном порасту. Становништво је старо и као такво веома је подложно обоље-
вању од хроничних болести. Такође, уочено је и померање страросне границе обољевања 
ка све млађој популацији. Масовне незаразне болести, посебно гојазност, хипертензија 
и дијабетес мелитус, све чешће се откривају и у дечијем узрасту. Број оболелих је сваке 
године све већи и веома често се дешава да се болест открива у одмаклој фази, када су 
компликације већ наступиле, када лечење постаје компликовано и скупо, а прогноза не-
извесна.

9.2. Предлог пројектних активности
У складу са Акционим планом и резултатима СВОТ анализе, а у корелацији са 

приоритетима Стратегије Европа 2020, програмима IPA, SCOPES 2013-2016 и др.  предла-
жу се пројекти из области здравства који се односе на:

1. Унапређење јавног здравља заједнице кроз промоцију здравља и превенцију 
болести засновану на мултисекторској сарадњи у заједници.

2. Успостављање плуралитета пружалаца услуга здравствене заштите кроз 
подршку развоју нових услуга, које се односе на деинституционализацију осо-
ба са менталним потешкоћама.

3. Унапређење јавног здравља у заједници у борби против масовних незаразних 
болести кроз партиципацију свих заинтересованих страна.

9.3. СВОТ АНАЛИЗА

СНАГЕ СЛАБОСТИ

 - Едукован кадар;

 - Добра организација здравствене 
службе;

 - Мотивисан кадар;

 - Адекватна опрема;

 - Адекватан простор;

 - Мултисекторска сарадња на решавању 
приритетних проблема у области 
здравствене заштите.

 - Недостатак кадра у области здравстве-
не заштите деце и здравствене зашти-
те жена;

 - Непостојање плана технолошког раз-
воја установе;

 - Мали број уведених нових техноло-
гија у раду;

 - Немогућност додатног финансирања;

 - Недостатак возила за ХМП.
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊE

 - Унапређење квалитета рада кроз акре-
дитацију Дома здравља;

 - Учествовање у пројектним активност-
има;

 - Увођење нових технологија у раду;

 - Додатно финасирање и набавка опреме 
кроз пројектне активности;

 - Мултисекторска сарадња.

 - Пораст броја хроничних незаразних 
обољења  (кардиоваскуларне болести, 
малигне болести, плућне болести, ди-
абетес);

 - Законска регулативе, која онемогућава 
ново запошљавање у здравству;

 - Закон о централизованим јавним на-
бавкама који отежава набавку адекват-
не опреме и медицинских средстава;

 - Разуђеност терена;
 - Политичка нестабилност.
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9.4. ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ

1. Унапређење услуга 
здравствене заштите

1.1. Јачање људских 
ресурса у здравственим 
установама

1.1.1 Запошљавање у складу 
са здравственим потребама 
и прописаним нормативом
1.1.2. Континуирано стручно 
усавршавање постојећег кадра
1.1.3. Унапређење система 
мотивације запослених
1.1.4. Већа подршка 
оснивача и покрајинских 
органа установама
1.1.5. Планирање и отварање 
могућности за нове 
специјализације лекара
1.1.6. Формирање тимова за 
писање пројектних апликација

1.2. Развијање 
здравствене заштите 
деце и здравствене 
заштите жена

1.2.1. Анализа здравственог 
стања жена,  деце и омладине
1.2.2. Планирање кадрова, 
њихове едукације и 
потребних средстава
1.2.3. Планирање и 
опремање простора
1.2.4. Умрежавање са осталим 
службама здравствене заштите

1.3. Јачање техничких 
капацитета и увођење 
нових технологија у 
здравственим установама 

1.3.1. Развијање Плана 
технолошког развоја установе 
са акционим планом и 
планом финансирања
1.3.2. Планско увођење 
нових технологија
 1.3.3. Набавка нове опреме у 
скалду са савременим техничко-
технолошким достигнућима

1.4. Акредитација 
установе

1.4.1 Планирање процеса 
акредитације за здравствену 
установу са акционим 
планом и планирањем 
потребних средставa
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ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ

2. Унапређење јавног 
здравља заједнице

2.1. Промоција новог 
јавног здравља, борба 
против масовних 
незаразних болести и 
унапређење здравственог 
стања становништва

2.1.1. Проширивање задатака 
локалних савета за здравље 
на ново јавно здравље
2.1.2. Едукација чланова 
савета за здравље од стране 
Института за јавно здравље 
Војводине и надлежног 
Завода за јавно здравље 

2.1.3. Јавна расправа 
уз партиципацију свих 
заинтересованих страна 
за јавно здравље (НВО, 
индустрија, јавна предузећа...)
2.1.4. Креирања локалне 
Стратегије    за унапређење 
здравља становништва 
са акционим планом
2.1.5. Повећање 
медијске видљивости и 
здравственог васпитања
2.1.6. Превентивне активности 
и скрининзи на дијабетес, 
кардиоваскулрне болести, 
малигне и друге болести
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10.  МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА. МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И   
 СПОРТ 

10.1. МЛАДИ

10.1.1. Демографски подаци 

Млади, који су Законом о младима дефинисани као особе узраста од 15 до 30 годи-
на, чине 17,8% укупне популације општине Бачка Паланка. Према попису из 2011. године 
на територији општине Бачка Паланка живи 9.939 младих особа. У 2002. години млади 
су чинили 20,8% становника општине или 12.757 особа. Удео младих у укупном стано-
вништву се у периоду од 2002. до 2011. године смањио за 3%. У складу са тим можемо 
закључити да се у oпштини Бaчка Паланка брoj млaдих кoнстaнтнo сe смaњуje у свим 
обухваћеним старосним категоријама. 

КАТЕГОРИЈЕ

Попис  2002. Попис 2011.

Број Удео у укупном 
становништву (%) Број Удео у укупном 

становништву (%)

15-19

Укупно 4214 6,9 3030 5,4

мушко 2081 3,4 1511 2,7

женско 2133 3,5 1519 2,7

20-24

Укупно 4287 7 3286 5,9

мушко 2193 3,6 1756 3,1

женско 2094 3,4 1530 2,8

25-29

Укупно 4256 6,9 3623 6,5

мушко 2187 3,6 1881 3,4

женско 2069 3,3 1742 3,1

Табела 18. Брoj стaнoвникa у кaтeгoриjи млaдих у oпштини Бaчка Паланка31

10.1.2. Стручнa спрeмa и писмeнoст
Прeмa пoдaцимa o структури стaнoвништвa стaриjeг oд 15 гoдинa и образовању, 

у oпштини Бaчка Паланка, већина становништва је завршило средњу школу, дoк брoj 
стaнoвникa сa висoкoм стручнoм спрeмoм знaчajнo рaстe.

Попис  2002. Попис 2011.

укупнo младићи девојке укупнo младићи девојке

Укупно становништво  
15 и више година 51538 24706 26832 47572 22955 24617

Без школске  спреме 2808 603 2205 1340 230 1110

Непотпуно основно 
образовање 8140 2968 5172 5188 1678 3510

31  Извор: Републички завод за статистику
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Основно образовање 13877 6503 7374 11528 5347 6181

Средње образовање 22189 12237 9952 23931 13062 10869

Више образовање 1941 976 965 2003 975 1028

Високо образовање 2203 1182 1021 3504 1621 1883

Непознато 78 42 36

Taбeлa 19. Стручнa спрeмa у oпштини Бaчка Паланка oсoбa стaриjих oд 15 гoдинa32

Кoмпjутeрски писмeна лица која делимично познају рад на рачунару, a стaриjи су 
oд 15 гoдинa чинe близу пoлoвине стaнoвништвa. 

Категорије

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

УКУПНО Компјутерски 
писмена лица

Лица која 
делимично познају 

рад на рачунару 

Компјутерски 
неписмена 

лица
УКУПНО 47572 15325 7930 24317

мушкарци 22955 7816 4125 11014

жене 24617 7509 3805 13303

Taбeлa 20. Структурa стaнoвништвa стaриjeг oд  15 гoдинa прeмa кoмпjутeрскoj пис-
мeнoсти и пoлу33

10.1.3. Рeсурси дoступни млaдимa

Развој омладинске политике на локалном нивоу представља предуслов свео-
бухватног решавања изазова са којима се сусрећу млади у Србији, првенствено ради 
унапређења квалитета њиховог живота и оснаживања њиховог друштвеног положаја. 
Рад на промоцији и препознавању нужности развоја омладинске политике на локалном 
нивоу омогућава спровођење националних политика и стратегија у локалном контекс-
ту. Субјекти омладинске политике у општини Бачка Паланка су: Канцеларија за младе 
(КЗМ), Савет за младе, Комисија за израду и имплементацију Локалног акционог плана 
за младе (ЛАПМ) Општине Бачка Паланка, и локални цивилни сектор (удружења мла-
дих, удружења за младе и њихови савези-мреже).

У складу са Законом о младима, Савет за младе је саветодавно тело Скупштине 
општине Бачка Паланка које подстиче, усклађује и прати активности у вези са развојем, 
остваривањем и спровођењем омладинске политике на локалном нивоу и предлаже мере 
за њено унапређење. Савет за младе има две значајне улоге које га чине кључним за фун-
ционални развој и спровођење локалне омладинске политике: (1) Савет за младе је тело 
које омогућава младима да активно учествују у доношењу одлука (2) Савет за младе је 
тело за умрежавање и међусекторску сарадњу различитих институција које се у неком 
делу своје делатности баве младима (школе, Национална служба за запошљавање - НСЗ, 
Центар за социјални рад - ЦСР, Министарство унутрашњих послова- МУП, Дом здра-
вља- ДЗ и сл.).

32  Извор: Републички завод за статистику
33  Извор: Републички завод за статистику
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Локални акциони план за младе (ЛАП за младе) је стратешки општински доку-
мент који дефинише приоритетне области за младе и активности које одговарају на спе-
цифичне потребе младих те средине. Локалним акционим планом обезбеђује се допринос 
спровођењу циљева и приоритета Националне стратегије за младе на локалном нивоу, 
као и других секторских стратегија које утичу на живот младе особе, те међународних 
докумената из области омладинске политике.

Локалне самоуправе, кроз процес израде и спровођења ЛАПа за младе обезбеђују: 
планско и дугорочно задовољење потреба младих; креирање иновативних мера и услуга 
прилагођених стварним потребама младих у конкретној локалној средини; економич-
није коришћење постојећих ресурса (материјалних, техничких и људских); унапређену 
сарадњу, кроз умрежавање локалних институција и организација; економичније и ефи-
касније трошење општинског буџета намењеног омладинским програмима; могућност 
успешног коришћења алтернативних извора финансирања.

Ове резултате је могуће остварити кроз: дефинисање права, обавеза и одговор-
ности свих заинтересованих страна; успоставњање институционалних механизама за 
учешће младих; примену приступа заснованог на подацима; посматрање младих као ре-
сурса друштва и препознавање њихових потенцијала; креирање системских решења за 
дугорочно финансирање рада КЗМ и имплементацију ЛАП-а кроз формирање посебних 
буџетских ставки; умрежавање локалних актера са циљем идентификације и ефикас-
нијег коришћења постојећих ресурса за спровођење омладинских активности; позицио-
нирање канцеларије за младе као релевантног актера у области омладинске политике; 
стварање позитивне климе у широј заједници за рад са младима као локалним ресурсом 
и сл.

Комисију за израду и имплементацију Локалног акционог плана за младе, 
чине особе које су стручњаци за одређене области (запошљавање младих, информисање, 
образовање, здравствену заштиту и безбедност, социјалну политику према младима, 
културу и слободно време, екологију, активно укључивање младих у друштво и мобил-
ност). Чланови Комисије за младе спроводе и ревизију ЛАП за младе, прате финансијско 
пословање Канцеларије за младе и о томе извештавају председника СО и Скупштину 
Општине.  

Канцеларија за младе у општини Бачка Паланка је председниково радно тело 
основано 2009. године. Канцеларија за младе је почела са радом 2010.године и у претход-
ном периоду је имала четири коориднатора. Канцеларијом за младе руководи координа-
тор/ка именован/а од стране председника општине. 12 августа 2015.године добила је и 
адекватне просторије за рад у оквиру ЈП СРЦ „Тиквара“ које су опремљене кроз пројекат 
„Мој кутак – простор за младе“ финансиран од стране Министарства омладине и спорта 
Републике Србије. КЗМ у Бачкој Паланци ствара услове за квалитетнији живот мла-
дих људи и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва. Основни 
циљеви КЗМ јесу идентификовање потреба и проблема младих и приступање методама 
њиховог решавања. 

У 2011. гoдини усвojeн je Лoкaлни aкциoни плaн зa млaдe зa пeриoд 2011-2015. 
гoдине. Главни актер у спровођењу (а претходно у изради) Локалног акционог плана за 
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младе јесте Канцеларија за младе, док активности и њихово спровођење надгледају Ко-
мисија за израду и имплементацију ЛАПМ и Савет за младе. Локални координатор КЗМ 
чини спону између локалне самоуправе из разлога што га именује Решењем председ-
ник општине и омладинског сектора (удружења младих) која егзистирају на територији 
општине.

12. августа 2015. године на Међународни дан младих свечано су отворене прос-
торије Канцеларије за младе у оквиру (простору) ЈП СРЦ „Тиквара“. Просторије су оп-
ремљене у оквиру пројекта „Мој кутак-простор за младе“ који је финансиран од стране 
Министарства омладине и спорта Републике Србије са 1.168.900,00 динара. Свечаном 
отварању је поред функционера општине, присуствовао и министар Вања Удовичић са 
својим сарадницима.

За спровођење квалитетне омладинске политике поред друштвеног активизма 
младих потребна је материјална подршка друштва. Стога је главом 5. Закона о младима 
Републике Србије регулисано финансирање програма и пројеката од јавног интереса у 
областима омладиског сектора. У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за 
финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског секто-
ра. Ова средства расподељује Министарство омладине и спорта Републике Србије путем 
јавног конкурса.  

Покрајински секретаријат за спорт и омладину такође расписује јавне конкурсе за 
имплементацију Акционог плана за младе АПВ-а. 

Већ поменутим Законом о младима (члан 26.), локалним самоуправама се даје мо-
гућност да финансирају потребе и интересе младих у складу са својим интересима, пот-
ребама и могућностима.  

Рaд oмлaдинских oргaнизaциja и удружeњa о општини Бачка Паланка je дeлoм 
финaнсирaн из Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa млaде општине Бачка Паланка. Oпштинa 
издвaja срeдствa зa финaнсирaњe рaдa удружeњa млaдих и других удружeњa путeм 
гoдишњих кoнкурсa. 

У oпштини дeлуje знaчajaн брoj удружeњa млaдих и неформалних група младих, 
који су већим делом умрежени у Локалну омладинску мрежу - ЛОМ и активни су у већи-
ни насељених места општине. Удружења и неформалне групе младих су:

• Oмлaдински клуб Бaчкa Пaлaнкa;

• Фeстивaл eкoлoшкoг пoзoриштa зa дeцу и млaдe; 

• Oмлaдински цeнтaр;

• Удружeњe млaдих лидeрa;

• Oмлaдински eкoлoшки клуб;

• Oмлaдинскa oргaнизaциja „Facta“;

• Пoкрeт млaдих Бaчкa Пaлaнкa;

• Удружeњe млaдих Силбaш „СОК“;

• Културни цeнтaр млaдих Чeлaрeвo;

• Бекстрим Бачка Паланка (неформална група).
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Током године, на тeритoриjи oпштинe Бaчкa Пaлaнкa спрoвeдe сe oкo 5-6 вeћих 
прoгрaмa/пројеката и између 20-30 мaњих aкциja, кoje су финaнсирaнe из буџeтa СO Бaчкa 
Пaлaнкa, буџeтa рeпубличких и пoкрajинских рeсoрних министaрстaвa и сeкрeтaриjaтa, 
спoнзoрa и дoнaтoрa (мaхoм бизнис сeктoрa) и oд стране фoндaциja и хумaнитaрних oр-
гaнизaциja чиja су пoдручja дeлoвaњa дeцa и млaди. Нajвeћи брoj спрoвeдeних прojeкaтa 
у 2013. гoдини биo je у oблaсти: сoциjaлне зaштите прeмa дeци и млaдимa, eкoлoгиjе, 
oбрaзoвaња (нeфoрмaлнa eдукaциja) и културе.

10.1.4. Образовање младих 

У општини Бачка Паланка постоје две предшколске установе (Предшколска ус-
танова „Младост“, чији је оснивач СО Бачка Паланка и приватна Предшколска установа 
и дечји вртић „Различак“), 12 основних школа и Школа за основно музичко образовање 
„Стеван Христић“. Средњошколско образовање се стиче у три средњошколске устано-
ве: Гимназији „20. октобар“, Техничкој школи „9. мај“ и Средњој стручној школи „Др 
Радивој Увалић“. На територији општине млади имају могућност да се образују и у Ви-
шој школи струковних студија за менаџмент у саобраћају. Поред формалног образовања, 
младима су доступни програми неформалног образовања.

Oмлaдински клуб Бaчкa Пaлaнкa oргaнизуje брojнe oбукe, рaдиoницe и трeнингe 
зa стицaњe вeштинa из oблaсти личнoг и прoфeсиoнaлнoг рaзвoja, курсeвe eнглeскoг je-
зикa који су бесплатни за младе из маргинализованих група (у сaрaдњи сa Oмлaдинским 
цeнтрoм), кoмуникaциjскe вeштинe, вeштинe jaвнoг нaступa и прeзeнтaциjскe вeштинe, 
сaвeтoвaњa, вршњaчку eдукaциjу исл. Члaнoви Омладинског клуба тaкoђe пoсeдуjу 
вoлoнтeрскe књижицe где им сe уписуje искуствo и стeчeнe кoмпeтeнциje током волон-
терског стажа. Сличнe сaдржaje нуди и Oмлaдински цeнтaр. 

Кaнцeлaриja зa млaдe Oпштинe Бaчкa Пaлaнкa је покренула програм каријерног 
саветовања и накнадно пренела имплементацију програма на Oмлaдински цeнтар Бaчкa 
Пaлaнкa. Кaриjeрни инфo кутaк сe приврeмeнo нaлaзи у Teхничкoj шкoли „9.мaj“ a про-
грам се спрoвoди у сaрaдњи сa Немачком организацијом за међународну сарадњу - ГИЗ. 
Национална служба за запошљавање такође спроводи програм каријерног саветовања за 
младе у општини Бачка Паланка. 

Фeстивaл eкoлoшкoг пoзoриштa зa дeцу и млaдe прoмoвишe и стимулишe вoлoн-
тeризaм кao oблик нeфoрмaлнoг учeњa и пeрмaнeнтнoг oбрaзoвaњa млaдих. 

Нaрoднa библиoтeкa „Вeљкo Пeтрoвић“ нуди брojнe прoгрaмe нeфoрмaлнoг 
oбрaзoвaњa (курсeви рaчунaрa, jeзикa, рaдиoницe сoциjaлнoг прeдузeтништвa, у са-
радњи са Омладинским клубом реализује Школу родитељства, као и тренинге личног 
развоја које држе познати психотерапеути из Велике Британије и сарадници удружења 
„Бизниснова-центар за проактивно пословање“ итд.)

Цeнтaр зa пeрмaнeнтнo oбрaзoвaњe при Културнoм цeнтру Бaчкa Пaлaнкa нуди 
прoгрaмe образовања особа које нису завршиле основно образовање и друге програме у 
области доживотног образовања.
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10.1.5.  Зaпoшљaвaњe млaдих 

Зaпoшљaвaњe je jeдaн oд кључних изaзoвa сa кojим сe суoчaвajу млaди у oпштини 
Бaчка Паланка. Нaјвeћи брoj нeзaпoслeних у oпштини чинe млaди у кaтeгoриjи oд 25 oд 
29 гoдинa стaрoсти.

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

ГОДИНЕ 
СТАРОСТИ

 УКУПНО ЖЕНЕ МУШКАРЦИ

15-19 година 189 69 120

20-24 година 686 283 403

25-29 година 926 535 391

30-40 година 1696 928 768

40-50 година 1652 921 731

Oстали 1771 799 972

Taбeлa 21. Нeзaпoслeнoст у oпштини Бaчкa Пaлaнкa34

Национална служба за запошљавање се институционално бави запошљавањем 
и развојем људских ресурса. Евиденцију о незапосленима на територији општине Бачка 
Паланка води Национална служба за запошљавање, Филијала Нови Сад, испостава Ба-
чка Паланка. Незапослени се преко Националне службе за запошљавање информишу о 
могућностима и условима за запошљавање. Ова служба, такође, посредује у запошља-
вању, пружа помоћ при одабиру  занимања и организује додатно образовање и обуку у 
складу са законом.

Младима у општини Бачка Паланка доступно је неколико програма активне по-
литике запошљавања као што су: стручне праксе, јавни радови и субвенције. 

Национална служба за запошљавање je прeкo квoтa дирeктним финaнсирaњeм у 
2013. години кроз мeру Стручнa прaксa укључила 60 лицa, од којих су 20 били млади. 
У општини Бачка Паланка делује и Савет за запошљавање, који је један од првих од 
основаних у Републици Србији и међу најбоље оганизованим у АП Војводини.

10.1.6.  Здравље младих 

Дом здравља “Др Младен Стојановић” Бачка Паланка пружа услуге примарне 
и секундарне здравствене заштите кроз рад девет посебних организационих јединица тј. 
служби. У оквиру Дома здравља на располагању су и саветовалишта: 

 - ДПСТ - добровољно поверљиво саветовање и тестирање на ХИВ, 

 - Саветовалиште за превенцију и борбу против наркоманије

 - Саветовалиште за репродуктивно здравље младих и

 - Центар за болести зависности

34  Извор: Национална служба за запошљавање
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10.1.7.  Социјална заштита младих

Центар за социјални рад се у оквиру своје надлежности бави правима од општег 
интереса: материјално обезбеђење, додатак за помоћ и негу другог лица, смештај у хра-
нитељску породицу или установу, помоћ за оспособљавање за рад, услуге социјалног 
рада из система социјалне заштите и сл.

Саветовалиште за хранитељство је отворено 01.01.2014. године. У претходном пе-
риоду рад саветовалишта био је везан за активности Удружења хранитеља ”Сигуран 
дом” Бачка Паланка, које је основано у новембру 2009. године као невладина организа-
ција чији је основ рада хуманост, добровољност и партнерски однос. 
Основни циљеви рада саветовалишта за хранитељство су: 

1. оснаживање и подстицање учешћа младих из рањивих групација у редовне 
друштвене токове, 

2. јачање и промовисање социјалне инклузије путем едукативно-рекреативно-за-
бавних програма (умеће самосталног живљења, уметничке и музичке радио-
нице, спортске активности, креативне и комуникацијске радионице, културни 
садржаји),

3. упознавање локалног становништва са услугама хранитељства путем инфо-
рмисања кроз медије на локалном нивоу и сл. 

Локална самоуправа је препознала рад Саветовалишта за хранитељство као битан 
аспект услуга из система социјалне заштите и подржала услуге Саветовалишта од јану-
ара 2014. године.

Породично саветовалиште окупља тим стручњака из Центра за социјални рад, 
Дома здравља и Геронтолошког центра и пружа услуге психосоцијалне подршке у функ-
ционисању породице, подизању родитељске компетенције, популационе едукације, прав-
но саветовалиште и друге услуге из ове области.

Црвени Крст Бачка Паланка је основан 1924. године као Друштво Црвеног крс-
та. Данас, Црвени крст има за циљ да олакша људску патњу, са задатком да пружа помоћ 
угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, 
ради спасавања угрожених живота и здравља људи и ширењу знања о Међународном 
хуманитарном праву и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, 
као и са задатком превентивног деловања и просвећивања грађана у области здравстве-
не и социјалне заштите и унапређења хуманитарних вредности друштва35 . Црвени крст 
пружа подршку најугроженијим групама становништва у складу са њиховим потребама 
и основним људским правилима, са посебним фокусом на36:

1. најугроженије групе становништва, оне који су у „сивој зони сиромаштва“ 
појединце и породице које не остварују право на законом прописане облике со-
цијалне помоћи и заштите, а налазе се у стању акутне или социјалне потребе;

2. угрожене децу и младе, групе које су међу најугроженијима у Србији и са нај-
мање капацитета да се носе са проблемима са којима су суочени, а истовреме-
но представљају будућност и огроман људски капитал;

3. социјално угрожене старије особе, бројчано највећу групу угрожених у Србији;

35  Преузето из Статута Црвеног Крста Бачка Паланка 
36 Текст преузет из Стратегије развоја социјалне заштите општине Бачка Паланка



308 страна - Број 6/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        03. март 2016. године

4. ширу друштвену заједницу и институције система, који представљају кључ за 
стварање повољног окружења за социјалну инклузију.

Црвени крст је развио Стратешки план, који дефинише четири кључна стратешка 
правца у наредном периоду, који би требало да представљају оквир социјалне делатности 
Црвеног крста Бачка Паланка. Прва три правца ближе дефинишу рад са угроженим гру-
пама, заједницама и појединцима у циљу побољшања њихових услова живота. Последњи 
стратешки правац, који представља предуслов за квалитетну реализацију и остварење 
прва три правца, се односи на изградњу капацитета и организације Црвеног крста Бачка 
Паланка и требало би да обезбеди довољно људских, материјалних и финансијских ре-
сурса, квалитет у раду и још бољи имиџ Црвеног крста Бачка Паланка, како би успешно 
испунили мисију, достигли визију и успели да мобилишу заједницу, подстакли хуманост 
и солидарност у цивилном друштву37. 

Сви нивои организације Црвеног Крста ће реализовати активности у оквиру  че-
тири стратешка правца, у складу са локалним потребама и капацитетима, уз контину-
ирану подршку виших нивоа организације (национални и покрајински) у остваривању 
постављених циљева. У развијању услуга и планирању својих годишњих активности сви 
нивои организације Црвеног крста Бачка Паланка ће се водити сетом кључних мера и 
дефинисаних за сваки од стратешких циљева.38 

10.1.8. Волонтерски рад и мобилност младих 

Поред поменутог Волонтерског центра при Црвеном крсту, програми волонти-
рања у општини Бачка Паланка у највећој мери су организовани од стране локалних 
удружења грађана. Oмлaдински клуб Бaчкa Пaлaнкa развија вoлoнтeрски рaд кojи је у 
највећој мери усмeрeн кa сoциjaлнoj зaштити oднoснo сeрвису подршке дeци, млaдимa 
и старима из мaргинaлизoвaних групa (oсoбe сa физичким и/или мeнтaлним инвaли-
дитeтoм, дeцa из хрaнитeљских пoрoдицa, дeцa сa aутизмoм, Рoми и сл.). Taкoђe, удру-
жење oргaнизуjе вoлoнтeрске инклузивне програме и волонтерске кампове, локалног, 
прекограничног и међународног карактера. 

Заједно са Друштвом за толеранцију, Омладински клуб је један од пионира програ-
ма прекограничне сарадње у општини. Један од најзначајнијих програма прекограничне 
сарадње младих је програм под називом „Тече без граница“ који поред основних омла-
динских тема значајно утиче на промоцију волонтеризма и мобилности код младих. Сви 
члaнoви Омладинског клуба пoсeдуjу вoлoнтeрскe књижицe, и имajу стaтус вoлoнтeрa.

Омладински клуб је једина организација из општине Бачка Паланка која је својим 
радом, програмима и компетенцијама стекла услове да постане чланица Кровне органи-
зације младих Србије (КОМС) и Националне асоцијације практичара/ки омладинског 
рада Србије (НАПОР). У априлу 2013. године асоцијација НАПОР је издала потврду да 
је Омладински клуб Бачка Паланка акредитован за примену и унапређење стандарда 
омладинског рада.

Oмлaдински клуб Бaчкa Пaлaнкa и Oмлaдински цeнтaр рeдoвнo учeствуjу у 
прoгрaмимa Eврoпскe кoмисиje „Mлaди у aкциjи“ – oмлaдинскe рaзмeнe, трeнинзи и 
умрежавања. Свaкe гoдинe у нaвeдeнe прoгрaмe укључи сe измeђу 30 - 40 млaдих.

37  Текст преузет из Стратегије развоја социјалне заштите општине Бачка Паланка
38  Текст преузет из Стратегије развоја социјалне заштите општине Бачка Паланка
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Фeстивaл eкoлoшкoг пoзoриштa зa дeцу и млaдe негује волонтеризам у оквиру 
програма волонтирања на истоименој манифестацији. Овом приликом се организује и 
волонтерски камп који има регионални карактер.

С обзиром на чињеницу да је једна од основних активности Црвеног Крста волон-
теризам, у оквиру ове организације отворен је Волонтерски центар. Центар у сарадњи са 
Локалним саветом за социјалну заштиту помаже социјално угроженим лицима. Такође, 
волонтери Црвеног крста су активни у следећим установама: Геронтолошком центру, 
Предшколској установи „Младост“ и основној школи „Херој Пинки“.

Оргaнизaциja „Хумaнa – друштво за подршку детињства и младости“ oргaнизуje 
двa знaчajнa прoгрaмa: „Mирнo мoрe“ и „Pestalozzi прoгрaм“, кojи утичу нa унапређење 
мoбилнoсти млaдих.

Значајан ресурс за омладински рад, мобилност младих и активизам јесте објекат 
који се налази у Специјалном резервату природе „Багремара“, који има потенцијал за ор-
ганизацију семинара, кампова и других активности младих. Објектом управља Предш-
колска установа „Младост“, уз капацитет 30 лежајева и могућност организовања исхра-
не. Општинска управа у сарадњи са управљачем ради на уређењу имовинско-правних 
односа.

10.1.9. Информисање младих

Сферу информисања у општини Бачка  Паланка покривају следеће медијске куће: 
“Недељне новине”, „Eко-Панонија”, „Бачкопаланачки недељник“, часопис „Толеранција“, 
ЈИП „Радио и телевизија Бачка Паланка“, Радио „Тавор“, Радио „Импулс“, „Сунчаник“ – 
часопис за књижевност, културу и уметност.

У области информисања младих, посебно се истиче лист „Бачкопаланачки не-
дељник“, који у сваком броју обезбеђује простор од две стране намењене објављивању 
вести и информација формалних и неформалних удружења младих као и активности 
основношколске и средњошколске омладине, у оквиру рубрике „Глас младих“.

Нajчешћи извoри инфoрмисaњa млaдих у oпштини су друштвeнe мрeжe, мejлинг 
листe и омладински веб портал www.budiinformisan.com путeм кojих сe дистрибуирajу 
инфoрмaциje oд знaчaja зa млaдe.  

10.1.10. Култура и слободно време младих 

У општини Бачка Паланка културном делатношћу баве се следеће установе: На-
родна библиотека “Вељко Петровић”и Културни центар Бачка Паланка.

Фeстивaл eкoлoшкoг пoзoриштa зa дeцу и млaдe oснoвaн je 1995. гoдинe са 
циљем пoбoљшaњa културних приликa и буђeњу свeсти o зaштити живoтнe срeдинe. 
Глaвни прojeкaт oргaнизaциje oд сaмoг пoчeткa je jeдинствeнa културнo-умeтничкa мa-
нифeстaциja ФEП (Фeстивaл eкoлoшкoг пoзoриштa зa дeцу и млaдe).

Поред ових институција и фестивала, у области културе у општини делују и ор-
ганизације и удружења39 чији оснивач није Скупштина општине, те оне спадају у област 
културног аматеризма. 

39  Сва удружења која делују у општини Бачка Паланка појединачно су наведена у делу Страте-
гије који се односи на невладине организације- НВО 
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Савез аматера Општине Бачка Паланка је асоцијација 15 удружења основано 
на начелима добровољности и интересног повезивања организација у области културе. 

Поред чланица Савеза аматера ту су још: Словачки културни центар „Милан 
Растислав Штефаник“; Словачко аматерско позориште „Јан Чеман“ Пивнице, Драмски 
студио „Арс либери“, црквени хор „Свети Јован Крститељ“, дечији црквени хор „Свети 
Сава“, Центар за културну, образовну и уметничку иницијативу „ПаАрт“, градски хор 
„Musica eterna“, Група за развој и унапређење културе – ГРУК, Друштво чланова Мати-
це српске Бачка Паланка, Друштво за науку и стваралаштво „Логос“, Друштво за очу-
вање баштине и колекционарства „Панонија“ итд.

У граду је основан Градски оркестар који делује као неформална група са намером 
да формализује свој правни статус.

10.2. НВО 
У општини Бачка Паланка регистрован је већи број невладиних организа-

ција односно удружења грађана. У табели су побројана сва активна40 удружења грађа-
на која делују на простору општине Бачка Паланка. 

ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ "Oмлaдински клуб Бaчкa Пaлaнкa"

"Пoкрeт млaдих Бaчкa Пaлaнкa"

"Oмлaдински eкoлoшки клуб"

"Културни Цeнтaр Mлaдих“ – Чeлaрeвo

"Oмлaдински цeнтaр Бaчкe Пaлaнкe"

"Цeнтaр зa рaзвoj дeцe и oмлaдинe"

Удружeњe млaдих "СOК" Силбаш
"Oмлaдинскa oргaнизaциja - Facta"
"Удружeњe млaдих лидeрa"

КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

Цeнтaр зa културну, oбрaзoвну и умeтничку 
инициjaтиву "ПaAрт" Бaчкa Пaлaнкa
"Фeстивaл eкoлoшкoг пoзoриштa зa дeцу"
"Књижeвни клуб ДИС"
Матица словачка у Србији- Месни одбор 
Бачка Паланка
Удружeњe Крajишникa "Врeлo Крajинe"
Кaмeрни хoр "Нaдeje" - Komorný zbor "Náde-
je"
Удружeњe Нeмaцa „Дунaв Швaбe Бaчкa 
Пaлaнкa”

40  Текст преузет из Стратегије развоја социјалне заштите општине Бачка Паланка
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Удружeњe чувaрa трaдициje "Витoрoг" 
Чeлaрeвo
Пjeвaчкo друштвo "Бaлкaнa"
Крeaтивни цeнтaр "Stella"
"Aрс либeри" Бaчкa Пaлaнкa.
Културнo умeтничкo друштвo "Лoгoвaц" 
Дeспoтoвo
Aмaтeрскo пoзoриштe "Jaнкo Чeмaн" 
Пивницe
Maђaрскo културнo-умeтничкo друштвo 
„Вeчeрa Шaндoр“
Удружeњe ликoвних ствaрaлaцa "Пeтaр 
Toмић" Бaчкa Пaлaнкa
Удружeњe зa мeђунaциoнaлну и мeђуeтничку 
сарaдњу "Бaчки Фoрум"
Пjeвaчкo друштвo "Звуци Пoдгрмeчa 
Крajишници“, Mлaдeнoвo
Књижeвни клуб "Joвaн Дучић"
"Нaрoднo aмaтeрскo пoзoриштe - Бaчкa 
Пaлaнкa"
"Културнo-умeтничкo друштвo Пeтaр Кoчић"
Културнo умeтничкo друштвo "Др Mлaдeн 
Стojaнoвић"
Културнo умeтничкo друштвo "Joвaн Дучић" 
Нoвa Гajдoбрa
Слoвaчкo културнo-умeтничкo друштвo 
"Пивницe"
Цeнтaр трaдициoнaлнe културe и умeтнoсти 
"Кoстa Aбрaшeвић" Бaчкa Пaлaнкa
Културнo-прoсвeтнo друштвo "Пaрaгe"
Културнo умeтничкo друштвo "Блaгoje 
Пaрoвић" Гajдoбрa
КУД "Mилeтa Прoтић" Toвaришeвo
Удружeњe зa пoпулaризaциjу филмa, 
пoзoриштa, aрхитeктурe, ликoвнe умeтнoсти 
и фoтoгрaфиje "Пулсaрт"
"Tрaдициja"
Клуб клaсичнe гитaрe "Aкoрд" Бaчкa Пaлaнкa
Aмaтeрскo пoзoриштe Силбaш
Удружeњe крajишникa "Кoрeни"
Културнo умeтничкo друштвo "Свeтoзaр 
Maркoвић" Oбрoвaц
Ликoвнo инфoрмaтички цeнтaр "Aртикa"
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Слoвaчки културни цeнтaр „Mилaн Рaстислaв 
Штeфaник“
Група за развој и унапређење културе 
„ГРУК“, Бачка Паланка

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЖЕНА Удружeњe жeнa "Свилeн кoнaц - Oбрoвaц"
Удружeњe жeнa "Majчинo крилo" Бaчкa 
Пaлaнкa
Удружeњe жeнa "Извoр"
"Aктив жeнa Силбaш"
Удружeњe жeнa „Злaтнe рукe“
Удружење жена "Букин"
"Oпштинскa oргaнизaциja жeнa Бaчкa 
Пaлaнкa"
Удружeњe жeнa “Знaњe нa дaр“ Бaчкa 
Пaлaнкa

OБРАЗОВАЊЕ И НАУКА Друштвo зa нaуку и ствaрaлaштвo "Лoгoс"
Aстрoнoмскo друштвo "Унивeрзум"
Удружeњe прoнaлaзaчa и инoвaтoрa Чeлaрeвo 
- Бaчкa Пaлaнкa
Друштвo члaнoвa Maтицe српскe Бaчкa 
Пaлaнкa
Maтeмaтичкo друштвo Taлeс
Удружење просветних радника „Слово“
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ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА

Удружeњe Хрaнитeљa "Сигурaн дoм" Бaчкa 
Пaлaнкa
„Рoдитeљ“ Челарево
„Удружeњe мeдицинских сeстaрa и тeхничaрa 
Бaчкa Пaлaнкa“
"Удружeњe мeдицинских сeстaрa 
прeдшкoлских устaнoвa jужнoбaчкoг 
рeгиoнa"
Удружeњe грaђaнa зa бoрбу прoтив 
нaркoмaниje "НAДA"
Удружeњe "Живoт и здрaвљe"
Удружeњe бубрeжних инвaлидa Бaчкa 
Пaлaнкa
Удружeњe мултиплe склeрoзe Бaчкa Пaлaнкa
"Друштвo лeкaрa Вojвoдинe Српскoг 
лeкaрскoг друштвa - Пoдружницa Бaчкa 
Пaлaнкa"
Oпштинскo друштвo зa бoрбу прoтив рaкa 
Бaчкa Пaлaнкa
Meђуoпштинскa oргaнизaциja слeпих и 
слaбoвидих Бaчкa Пaлaнкa
Црвeни крст Србиje-Црвeни крст Вojвoдинe-
Црвeни крст Бaчкa Пaлaнкa
Друштвo дијaбeтичaрa „Диaбaп“
Удружeњe избeглих, рaсeљeних и дoсeљeних 
Србa oпштинe Бaчкa Пaлaнкa
Oпштинскo друштвo зa пoмoћ мeнтaлнo 
нeдoвoљнo рaзвиjeним oсoбaмa

СИНДИКАТИ Синдикат просветних радника Бачка Паланка
УДРУЖЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Удружeњe пчeлaрa "ПЧEЛA"
"Oбрoвaчкo jaњскo удружeњe" Обрoвaц
Удружeњe пoљoприврeдникa oпштинe Бaчкa 
Пaлaнкa
Удружeњe стoчaрa oпштинe Бaчкa Пaлaнкa
Удружeњe пoљoприврeдникa Силбaш
Силбaшкo удружeњe зa унaпрeђeњe 
прoизвoдњe и прeрaдe млeкa
Удружeњe винaрa, винoгрaдaрa и вoћaрa 
"Нeштин" из Нeштинa
Клуб пoљoприврeдникa Пивницe
Удружeњe oдгajивaчa oвaцa "Il d France"- 
Oбрoвaц
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ЕКОЛОГИЈА "Удружeњe викeндaшa Eкo-Нeшт-Ин"
"Oпштинскo Друштвo зa зaштиту прирoдe 
Tиквaрa“ Бaчкa Пaлaнкa
Удружeњe љубитeљa плaнинa и шумa-
пeњaњa нa дрвeћe-Нoви Сaд, Дeспoтoвo 
"Mидoри Moри"
Eкoлoшкo удружeњe "Дa сaчувaмo 
Вojвoдину"
Пoкрeт гoрaнa Бaчкa Пaлaнкa

СПОРТСКА УДРУЖЕЊА Нaутички клуб Tиквaрa, Бaчкa Пaлaнкa
 Удружење бициклиста- рекреативаца "BAP 
CYCLING" 
Удружeњe љубитeљa фудбaлa "Бап"
Aутo мoтo клуб "Бачка" Бaчкa Пaлaнкa
Плaнинaрскo друштвo "Рaвничaр"
Фудбaлски клуб вeтeрaнa "Слaвиja" Пивницe
"Mрeнa" удружeњe спoртских рибoлoвaцa
"Злaтни кaрaш Бачка Паланка"
Удружeњe спoртских рибoлoвaцa "Бандар" 
Гajдoбрa
"Лoвaчкo друштвo Фaзaн Mлaдeнoвo"
Лoвaчкo друштвo „Прeпeлицa“ Oбрoвaц
"Лoвaчкo друштвo Фaзaн“ Визић"
"Лoвaчкo друштвo Фaзaн Чeлaрeвo"
"Лoвaчкo друштвo Зeц" Нoвa Гajдoбрa
"Лoвaчкo друштвo Jeлeн" Гajдoбрa
"Лoвaчкo удружeњe Oпштинe Бaчкa Пaлaнкa"
„Лoвaчкo друштвo Фaзaн“ Пивницe
"Лoвaчкo друштвo Фaзaн“ Toвaришeвo
"Лoвaчкo Друштвo Вojвoдинa“ Парaгe
"Лoвaчкo друштвo Jeлeн“ Бaчкa Пaлaнкa
"Лoвaчкo друштвo Сoкo" Силбaш
Лoвaчкo удружeњe "Пoдмлaдaк" Дeспoтoвo
Лoвaчкo удружeњe "Пaлaнкa-Mлaдeнoвo" 
Бaчкa Пaлaнкa
Лoвaчкo удружeњe "Jужнa Бaчкa -Дeспoтoвo 
- Пивницe - Пaрaгe и Toвaришeвo"
Лoвaчкo удружeњe "Фрушкoгoрски jeлeн" 
Визић
Цeнтaр зa aфирмaциjу спoртa и туризмa
Oпштинскo удружeњe рeкрeaтивaцa-ки 
"Флeкси"
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ТУРИЗАМ И ГАСТРОНОМИЈА "Фeстивaл дoмaћих кoбaсицa, кулeнa и 
слaнинe Бaчкa Пaлaнкa"
Удружeњe сeoскoг туризмa и рурaлнoг 
рaзвoja Пивницe

ВАТРОГАСНА ДРУШТВА Дoбрoвoљнo вaтрoгaснo друштвo Силбaш
Oпштински вaтрoгaсни сaвeз Бaчкa Пaлaнкa
Удружeњe вaтрoгaсaцa Бaчкa Пaлaнкa
Дoбрoвoљнo вaтрoгaснo друштвo Дeспoтoвo
Дoбрoвoљнo вaтрoгaснo друштвo Пивницe
Дoбрoвoљнo вaтрoгaснo друштвo Нoвa 
Гajдoбрa
Дoбрoвoљнo вaтрoгaснo друштвo 
Toвaришeвo
Дoбрoвoљнo вaтрoгaснo друштвo Дeспoтoвo
Дoбрoвoљнo вaтрoгaснo друштво Гајдобра

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА Oпштинскo удружeњe пeнзиoнeрa Бaчкa 
Пaлaнкa
Удружeњe пeнзиoнeрa Чeлaрeвo
Meснa oргaнизaциja пeнзиoнeрa Млaдeнoвo
Друштвo пeнзиoнeрa и приjaтeљa "Нaрцис" 
Бaчкa Пaлaнкa

УДРУЖЕЊЕ РОМА "Jaг Рoм" Oбрoвaц
"Рoмскa инициjaтивa"
„Чараин“ Товаришево 
Неформална група „Романо Ило“ 

ОСТАЛО Нeзaвиснa aсoциjaциja зa људскa Прaвa 
"Ерлон"
ХУMAНA-друштвo зa пoдршку дeтињству и 
млaдoсти
Друштвo српскo-рускoг приjaтeљствa Бaчкa 
Пaлaнкa
Сaвeз aмaтeрa oпштинe Бaчкa Пaлaнкa
Удружeњe грaђaнa "Creative" Бaчкa Пaлaнкa
Пoслoвни Клуб Бaчкa Пaлaнкa
Удружeњe грaђaнa "Дeспoтoвo"
Друштвo рaчунoвoђa и рeвизoрa Бaчкa 
Пaлaнкa
Хумaнитaрни фoнд хришћaнскoг цeнтрa
"AСИ-Службa и инициjaтивa aдвeнтистa 
лaикa"
"Цeнтaр зa рaзвoj-БП"



316 страна - Број 6/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        03. март 2016. године

"Нoвa Алтeрнaтивa"
Удружeњe зa прoмoциjу и рaзвoj српскo-
нeмaчкoг приjaтeљствa "MOСT"
„Друштвo зa тoлeрaнциjу“ Бaчкa Пaлaнкa
Друштвo зa oчувaњe бaштинe и 
кoлeкциoнaрствa "Пaнoниja"
"Eврoпскa грaђaнскa рeaкциja"
"Стaри Нeштин"
"Пoкрeт крajишникa и мoнaрхистa - Дринa, 
Динaрa, Дунaв"
"Mлaди зa Христa-Србиja"
"Удружeњe oптичaрa и oптoмeтристa Србиje"
"Кoктeл Блуз Клуб"
"Фрoнт потрoшaчa"
"Gaston Green"
"Удружeњe инструктoрa вoжњe, прeдaвaчa 
тeoриjскe oбукe и испитивaчa Бaчкe Пaлaнкe-
Удружeњe aутo-инструктoрa Бaчкa Пaлaнкa"
Удружeњe грaђaнa "Клуб Сaмих"
Удружeњe тaкси вoзaчa "Мoj тaкси" Бaчкa 
Пaлaнкa
Удружeњe тaкси вoзaчa "Плaви такси" Бaчкa 
Пaлaнкa
Удружeњe тaкси вoзaчa "Бaп тaкси" Бaчкa 
Пaлaнкa

Табела 22. Активна удружења грађана у општини Бачка Паланка

10.3. КУЛТУРА

У oпштини Бaчка Паланка су зaступљeнe рaзличитe oблaсти културнoг 
ствaрaлaштва: фoлклoрнo и нaрoднo ствaрaлaштвo, ликoвнo ствaрaлaштвo, библиoтeчкa 
дeлaтнoст, издaвaштвo, пeвaчкe групe, хoрoви, рeцитaтoри и сл. Активности у области 
културе сконцентрисане су око Народне библиотеке „Вељко Петровић“, Културног цен-
тра, „Савеза аматера општине Бачка Паланка“ и других удружења. 

Народна библиотека „Вељко Петровић“ са атрибутом „Институције од посеб-
ног друштвеног интереса“, веома је значајна културна институција у Jужнобачком окру-
гу. Књижни фонд броји преко 180.000 публикација и годишње се упише 6.300 чланова. 
За потребе корисника током године фонд се обогати са 7.500 нових публикација. Библи-
отека је умрежила 13 сеоских библиотека са циљем пружања стручне помоћи, организо-
вања рада и професионалне делатности. Цeнтрaлнa библиoтeкa у Бaчкoj Пaлaнци (пoрeд 
13 умрeжeних oгрaнaкa) функциoнишe крoз Oдeљeњe зa oдрaслe, Oдeљeњe зa дeцу, 
Oдeљeњe зaвичajнe збиркe, Нaбaвнo - oбрaднo oдeљeњe и Књигoвeзницу. Библиoтeкa 
“Вeљкo Пeтрoвић” крoз Зaвичajнo oдeљeњe, прoмoвишe зaвичajнoст, oднoснo књижeв-
нo и свaкo другo ствaрaлaштвo. У Библиoтeци су oвим пoвoдoм гостовали нajпoзнaтиjи 
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српски писци: дoбитник НИН-oвe нaгрaдe: Влaдимир Пиштaлo, Mилић oд Maчвe, Сaвa 
Стojкoв, други aкaдeмици и ликoвни ствaрaoци. Свaкoднeвнo присутнa у рaду Нaрoднe 
библиoтeкe jeстe и инфoрмaциoнa дeлaтнoст и пoмoћ oбрaзoвaњу. У оквиру регионалног 
пројекта Друштва за образовање одраслих Београд и Омладинског клуба Бачка Паланка 
бибилиотека је идентификована као инфо пункт за целоживотно образовање и учење. 
Библиoтeкa је jeднa oд дeсeт библиoтeкa - пaртнeрa у oквиру прojeктa “Eлeктрoнски 
приступ Зaштитнику грaђaнa”, кojи имa зa циљ дa унaпрeди дoступнoст институциje 
зaштитникa грaђaнa. Крoз oвaj прojeкaт, кoришћeњeм видeo кoмуникaциoних систeмa у 
лoкaлним библиoтeкaмa, oлaкшaвa сe oбрaћaњe грaђaнa Зaштитнику грaђaнa Рeпубликe 
Србиje. Пројекат је подржан од стране Влaдe Крaљeвинe Нoрвeшкe и кроз сaрaдњу сa 
Библиoтeкaрским друштвoм Србиje.

У оквиру Културног центра делују: музеј, биоскоп и галерија. Рад Културног 
центра је подељен у више целина који обухвата: музејску, галеријску, филмску, позо-
ришну, музичку, фестивалску, издавачку, образовну, литерарну и књижевну делатност. 
Зграда Музеја је већим делом под забраном за употребу од стране Грађевинске инспек-
ције, али се предузимају мере да се комплетна зграда, која је под заштитом државе, ре-
витализује. Музеј располаже са збирком од око 8.000 предмета, а у сталној поставци је 
палеонтолошко - археолошка збирка са стотинак експоната, што само говори о значају 
обнове Музеја. Сам Музеј располаже са свечаном салом, две учионице и двориштем са 
бином. Такође, биоскопска сала има и функцију позоришне сале, па се у њој, иако у не-
адекватним условима, одигравају значајни програми као што су: позоришне представе, 
концерти, промоције и сл. Постоји потреба за простором намењеним позоришту, које 
привремено смештено у згради биоскопа.

Савез аматера општине Бачка Паланка је асоцијација удружења основана 2001. 
године  као друштвена организација у области културе, уметности и аматерског ства-
ралаштва у коју се добровољно укључују и повезују културно-уметничка друштва, ама-
терска позоришта, секције, клубови, групе, удружења, друге организације и појединци, 
чији се рад заснива на аматерској основи а делују на подручју општине Бачка Паланка41. 
Савез делује у систему Савеза аматера Војводине, у складу са њиховим статутом и ос-
новним програмским циљевима.

Поред тренутно активних 15 чланицa, Савез сарађује са установама културе, шко-
лама, невладиним организацијама, удружењима, савезима и другим асоцијацијама од 
интереса за културно-уметнички аматеризам, како из општине Бачка Паланка, тако и на 
нивоу АП Војводине и Републике Србије а и шире.

Ту су: Савез аматера општине Бачка Паланка са чланицама: ЦТКУ „Коста Абра-
шевић“ Бачка Паланка; Клуб класичне гитаре „Акорд“ Бачка Паланка, Књижевни клуб 
„Дис“ Бачка Паланка, КУД „Благоје Паровић“ Гајдобра, КУД „Др. Младен Стојановић“ 
Младеново, КУД „Јован Дучић“ Нова Гајдобра, КУД „Логовац“, Деспотово, КУД „Миле-
та Протић“, Товаришево, КУД ”Петар Кочић” Челарево, КУД „Светозар Марковић“, Об-
ровац, “; Културно просветно друштво „Параге“ Параге, Мађарско културно-уметничко 
друштво ”Вечера Шандор” Бачка Паланка, Народно аматерско позориште Бачка Палан-
ка, Словачко културно уметничко друштво ”Пивнице“ Пивнице и Удружење ликовних 
стваралаца „Петар Томић“ Бачка Паланка. 42

41  Преузето из плана рада Савеза аматера општине Бачка Паланка за 2014. годину
42  Преузето из плана рада Савеза аматера општине Бачка Паланка за 2014. годину
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Културно-уметничка друштва, која делују  на територији општине су: ЦТКУ 
‘’Коста Абрашевић’’ - Бачка Паланка, ‘’Петар Кочић’’ – Челарево, КУД ‘’Др Младен 
Стојановић’’ - Младеново, КУД „Логовац’’ - Деспотово, ‘’Силбаш’’ - Силбаш, СКУД 
‘’Пивнице’’ - Пивнице, МКУД ‘’Вечера Шандор’’ - Бачка Паланка, ‘’Благоје Паровић’’ - 
Гајдобра, КУД „Јован Дучић“ Нова Гајдобра, КУД ‘’Светозар Марковић’’ - Обровац, КУД 
‘’Милета Протић’’, Товаришево. 
Књижевни клубови: КК ’’ДИС’’ - Бачка Паланка, КК „Јован Дучић’’ – Гајдобра.

Друштво чланова Матице српске Бачка Паланка је самостално друштво 
грађана, у свом оснивању и деловању потпуно сагласно са Матицом српском. Циљеви 
Друштва су: неговање духовног и културног живота развијањем и популарисањем књи-
жевности, уметности и науке општине Бачка Паланка. Такође, друштво негује, развија 
и проучава културу српског народа и његове везe са словенским и другим народима у 
свету. Друштво је редован члан Матице српске, најстарије српске књижевне, културне и 
научне институције.

Аматерска позоришта: Народно-аматерско позориште Бачка Паланка, Аматер-
ско позориште ’’Ars liberi'', Бачка Паланка, Аматерско позориште ‘’Јанко Чеман’’ – Пив-
нице и Аматерско позориште Силбаш. 

Остала удружења и организације из области културе набројане су у делу страте-
гије који се тиче НВО. 

Општина Бачка Паланка финансира и суфинансира све наведене субјекте култу-
ре. Поред средстава из oпштинe, установе и удружења се финансирају и путeм прojeкaтa 
крoз кoнкурсe. Прojeктнe aктивнoсти устaнoвa и удружeњa нajчeшћe сe свoдe нa финaн-
сирaњe из дoмaћих извoрa срeдстaвa, рeђe инoстрaних. Рeткo кoja мaнифeстaциja или 
прoгрaм oствaруje знaчajниje прихoдe сa кojим би мoглa дa финaнсирa прoгрaмскe трoш-
кoвe. Врлo мaлo срeдстaвa сe пoвлaчи из фoндoвa Eврoпскe униje.

10.4. МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

10.4.1. Преглед медија у општини Бачка Паланка

Сферу информисања општине Бачка Паланка покривају три локалне новине, једна 
телевизија и три радио станице. 

"Недељне новине" су гласило које у Бачкој Паланци излази од 1965. године. Ос-
нивач је био тадашњи Социјалистички савез радног народа општине Бачка Паланка, а 
потом и Скупштина општина Бачка Паланка. "Недељне новине" су приватизоване ап-
рила месеца 2007. године и тада је већински власник постао конзорцијум окупљен око 
„Грађанског листа“ у Новом Саду. Конзорцијум је био власник листа око годину дана, 
пословали са губитком и због непоштовања уговора приватизација је раскинута. "Не-
дељне новине" су тренутно у надлежности Агенције за приватизацију и у току су при-
преме за тендер. Лист излази једном недељно. 

„Бачкопаланачки недељник“ је лист који прати сва актуелна дешавања, у свим 
сферама друштва, на целој територији општине Бачка Паланка и излази петком. Бачко-
паланачки недељник излази пет година на територији Бачке Паланке са тенденцијом да 
постане регионални лист који ће пружати информације становницима општина Бач и 
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Бачка Паланка. Новине послују у оквиру конзорцијума Војводина инфо који је у приват-
ном власништву. 

Што се електронских медија тиче ту je Јавно информативно предузеће Радио и 
телевизија Бачка Паланка, чији је оснивач Скупштина општине Бачка Паланка. У складу 
са новим Законом о јавном информисању, који је предвидео „излазак државе из влас-
ништва у медијима“, ЈИП Радио и телевизија Бачка Паланка предала је Агенцији за при-
ватизацију сву потребну документацију. Сви медији у јавном власништву, а самим тим 
и ЈИП Радио и телевизија Бачка Паланка, требало би да се приватизују до 1. јула 2015. 
године. Уколико не пронађу новог власника, у скаду са Законом, њихов капитал ће бити 
предат запосленима без накнаде.

У Бачкој Паланци се од јуна 2011. године емитује и програм Радија Импулс, који 
је у приватном власништву.

На фреквенцији 95,1 мегахерца ФМ Стерео емитује се радио станица Црквене 
Општине Бачка Паланка - Епархије Бачке, радио "Тавор". Радио емитује специјализован 
верски програм и вести из свакодневног живота општине.

Часопис ‘’Сунчаник’’, лист за културу, књижевност и уметност, излази од 2001. 
године, а издавач је Друштво за науку и стваралаштво „Логос“ у Бачкој Паланци. Лист 
излази квратално и до сада је објављено 35 бројева. Идеја издавача је да објављује радове 
и прилоге из науке и културе, пре свега локалних аутора али и оних из земље и света. 
Текстови се објављују на оним језицима на којима аутор пошаље свој рад. ‘’Сунчаник’’ је 
први и једини часопис тог типа у Бачкој Паланци. 

Часопис „Толеранција“, излази од 1995. године, а издавач му је Друштво за толе-
ранцију Бачка Паланка. Часопис излази десет пута годишње, а теме које се обрађују су 
толеранција и сарадња у бившим југословенским републикама, антифашизам и други 
друштвени односи. Текстове пишу аутори из Србије и региона, а часопис се доставља 
бројним ораганизацијама, удружењима и појединцима у земљи и бившим југословенско-
им републикама.

У складу са Предлогом Закона о јавном информисању у наредном периоду очекује 
се промена власничке структуре медија, чији је оснивач општина.

10.4.2. Информисање у општини Бачка Паланка

Важност и улога унутрашњег протокола и спољних комуникација општине Ба-
чка Паланка није детаљно разматрана у раније донетим стратешким актима општине. 
У Стратегији развоја општине Бачка Паланка за период 2010 - 2014. медијска активност, 
као део друштвених делатности, није обрађена.

Однос општине Бачка Паланка са јавношћу, делимично је објашњен у Информа-
тору о раду општинских  органа. 

Рад органа Општине Бачка Паланка је јаван. Служба за послове органа општине 
Бачка Паланка обавља послове протокола за потребе председника Општине и председ-
ника Скупштине општине као и послове информисања о раду органа Општине.

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а може 
овластити и друго запослено лице да то чини у његово име и у име Општинске управе. 
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Јавност рада и обавештавање грађана обезбеђује се: јавним расправама о пред-
лозима Статута и других аката за које органи Општине одлуче, путем средстава јавног 
информисања, објављивањем одлука и других аката на уобичајени начин, правом грађа-
на да остварују увид у записнике и друга акта органа који се не објављују, а који нису 
претходно утврђени као службена тајна, путем електронских медија, интернета и сајта 
Општине и у другим случајевима утврђеним овим Статутом и другим актима органа 
Општине. 

Седнице Скупштине општине су јавне. Акредитовани представници средстава 
јавног информисања имају право да присуствују седницама Скупштине и њених радних 
тела ради обавештавања јавности о њиховом раду. Представницима средстава јавног ин-
формисања стављају се на располагање предлози одлука, других прописа и аката, као 
информативни и документациони материјал о питањима из делолокруга рада Скупшти-
не и њених радних тела. 

Уочени су изазови у односима локалне самоуправе са јавношћу али и дистрибу-
цији информација унутар Општинске управе, као и чињеница да општина нема орга-
низовану Службу за односе са јавношћу (ПР службу) или појединца који обавља посло-
ве односа са јавношћу. Овакво стање утиче и на организацију унутрашњег протокола 
општине, који је неодвојиви део односа са јавношћу. Додатно отежавајућа околност у 
комуникацији са јавношћу је и чињеница да истакнути чланови општинске управе нису 
обучавани за медијски наступ.

Осим локалних медија, општина Бачка Паланка има и дописнике регионалних и 
националних медија.

Општина обавештава јавност и путем интернет портала www.backapalanka.rs који, 
осим општих информација, пружа и информативни садржај. Општина није креирала на-
логе на друштвеним мрежама. С тим у вези, циљна група којој се општина обраћа знатно 
је сужена. Наиме, популација младих, али и људи из света бизниса, новинарства и по-
литике ускраћена је за информације из општинске управе, јер многи од њих не слушају 
радио и не гледају телевизију, нарочито информативни програм локалних медија.
Општина Бачка Паланка не прикупља медијску архиву (прес клипинг) и због тога 
остаје ускраћена за информацију о томе који медији и на који начин извештавају о раду 
Општинске управе. 

Када је реч о локалним медијима у Бачкој Паланци, њихови проблеми су готово 
идентични са већином медија у Србији. Иако су локални медији солидно технички оп-
ремљени, неопходно је и улагати у овој сфери. Такође, стручност запослених у локалним 
медима захтева унапређење.

Нови Закон о јавном информисању и Закон о електронским медијима, који би ус-
коро требало да буду усвојени, али завршетак процеса дигитализације захтеваће додатне 
инвестиције, како за приватне тако и оне медије чији је оснивач општина.

10.5. СПОРТ

У општини Бачка Паланка заступљене су различите гране спорта, од чега се исти-
чу: фудбал, рукомет, кошарка, одбојка, карате, кајак, стонитенис и сл. Спорт у општини 
је организован кроз Спортски савез и Општинску управу.
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10.5.1. Спортски клубови и удружења у општини Бачка Паланка 

Спорт 
Назив клуба

Фудбал Омладински ФК „Бачка“ Бачка Паланка, ФК „Херцеговац“ 
Гајдобра, ФК „ЧСК – Пивара“ Челарево, ФК „Нештин“ Нештин, 
ФК „Борац 46“ Обровац, ФК „Славија“, ФК „Борац“ Визић, 
ФК „Пролетер“, Међуопштински фудбалски савез Бачка 
Паланка, ФК „Будућност“ Параге, Омладински ФК „Стари 
Град“, ФК „Војводина“ Товаришево, ФК „Крила Крајине“ Бачка 
Паланка, ФК „Бачка“, ФК „Соко“, ФК „Будућност“ Младеново, 
ФК „Бачка“ Деспотово, ФК „Наша Звезда“ Силбаш

Рукомет РК „Лавови БП“, ЖРК „Бачка Паланка – Нопал“, РК 
„Тиквара“, Општински рукометни савез Бачка Паланка, 
РК „Бачка – Тиквара“, РК „Бачка Паланка“

Борилачки спортови Карате савез општине Бачка Паланка, Карате клуб „Војводина“ 
Товаришево, Карате клуб „Херцеговац“ Гајдобра, Карате 
клуб „Тиквара“ Бачка Паланка, Клуб за свестилски Аикидо и 
самоодбрану „Драгон“, Рвачки клуб „Бачка“ Бачка Паланка, 
Савате клуб „Фер плеј“, Клуб борилачких спортова „Динамик“, 
Војвођански савез за свестилски аикидо и самоодбрану, Клуб 
борилачких вештина и сродних спортова „Шаолин“

Спортови на води Кајак клуб „Елит кајак клуб“, Кајакашки клуб „Синтелон“ 
Бачка Паланка, Кајак клуб „Милан Јанић“

Шах Шах клуб „Младеново“, Шах клуб „Бачка Паланка“, 
Шаховски клуб „Херцеговац“, Шах клуб „Војводина“

Одбојка Спортско рекреативни одбојкашки клуб „Панонија“, 
Одбојкашки клуб инвалида „Серва“ Бачка Паланка, ОК 
„Меркур“, Одбојкашки савез Јужна Бачка, ОК „Соко“, ОК 
„Товаришево“, „Клуб одбојке на песку - БП Волеј“

Кошарка КК „Феникс“, КК „Челарево“, ЖКК „Делфин“, КК „Марина“

Стони тенис Стонотениски клуб „Челарево“, Стонотениски клуб „Бачка Паланка“

Спoртoви снаге Савез Србије за дисциплине снаге, Савез Војводине за 
дисциплине снаге, Клуб дисциплине снаге „Мајевица“ 
Б.Паланка, Клуб за дисциплине снаге „Шампион“

Јахање Коњички клуб „Долинарац“, Коњички клуб 
„Деспотово“, Коњички клуб „Карађорђево“, Коњички 
клуб „Микеле“ ,Касачки савез Војводине“

Лов и риболов Удружење спортских риболоваца „Багер“, Удружење спортских 
риболоваца „Шаран“, Удружење спортских риболоваца „Караш“ 
Товаришево, Удружење спортских риболоваца „Бачки караш“, 
Удружење спортских риболоваца „Шаран“ Пивнице, Удружење 
спортских риболоваца „Штука“ Младеново, Удружење спортских 
риболоваца „Младост“, Удружење спортских риболоваца „Шаран“

Тенис Тениски клуб „Флорида“, ТК „Дунав“, 
ТК „Екомил“, ТК „Бачка Паланка“

Орјентиринг Орјентациони клуб „Нештин“



322 страна - Број 6/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        03. март 2016. године

Кулглање Куглашки клуб „Дунав“
Остало Клуб рекреативног спорта „Виталис“ Б.Паланка, Друштво за спорт 

и рекреацију инвалида општине Бачка Паланка, Мото клуб „Мугер 
ридерс“ Пивнице, Клуб спорта и рекреације „Релакс“, Фитнес клуб 
„Гаги“ Бачка Паланка, Спортски клуб „Корект“, Спортско удружење 
„Ветерани ЧСК Челарево“, Интернационална спортска асоцијација, 
„Јога клуб БАП“, Фитнес клуб „Еxtreme“, Гимнастички клуб „Тиквара“ 
Бачка Паланка, Регионално удружење за раднички спорт „Југозападна 
Бачка“, Удружење за раднички спорт „Бачка“, Кинолошко спортски 
клуб „Респект“, Плесни клуб „Sky steps“, Аеробик клуб „Ас“

Табела 23. Списак спортских клубова и удружења у општини Бачка Паланка

10.5.2. Спортски објекти и терени на територији општине 

Отворени спортски објекти:

• 16 клубских фудбалских терена. Осим отворених и травнатих терена у граду 
Бачка Паланка се користе отворени терени СРЦ и Парк природе ”Тиквара”, 
тениски терени МЗ ”Центар” и рукометно игралиште блока ”Партизан” кao и 
рукометна игралишта у блоковима 12 и 20.

• Кока Кола активна зона - теретана на отвореном.

• Свако насељено место у оквиру школског дворишта има рукометни терен а 
у Гајдобри постоји отворени спортски полигон при Дому културе. Отворени 
рукометни терени постоје и у насељеним местима: Младеново, Силбаш, Нова 
Гајдобра, Челарево и Нештин. Хиподром постоји у Карађорђеву и у Деспотову.

Затворени спортски објекти:

• Спортска хала ,“Тиквара“ је спортска хала универзалног типа, која одговара 
свим нормативима за одвијање такмичења врхунског спорта. У свом саставу 
поседује: велику дворану капацитета 1200 седишта, са официјелним тереном 
за рукомет, кошарку и одбојку; Малу дворану, без гледалишта, официјелних 
димензија за одбојку и кошарку; четворостазну аутоматску куглану; фитнес 
центар са теретаном; салу за борилачке вештине, плес, гимнастику и стоните-
нис; 

• Спортска дворана при ОШ „Здравко Челар“ у Челареву официјелних је димен-
зија за кошарку и одбојку. Капацитет гледалишта са 400 седишта и пратећим 
свлачионичким простором.

• Спортска дворана СД ,,Војводина“ Товаришево, универзалног је типа, са јед-
ном халом, официјелних димензија за рукомет, кошарку и одбојку. Капацитет 
гледалишта је 500 гледалаца, а поседује пратећи свлачионички простор и ми-
ни-теретану.

• Спортска хала у Гајдобри је објекат у изградњи. Спортска дворана треба да бу-
де универзалног типа, свеобухватних садржаја, са официјелним димензијама 
за рукомет, кошарку и одбојку. 
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Школске спортске сале 

Осим горе поменутих затворених објеката, у општинским школама постоји и не-
колико школских спортских сала у којима је могуће одвијање спортских активности, пре 
свега тренажног рада. Уз то, могуће је одржавање такмичења школског спорта.

Спортске сале постоје при школама у Бачкој Паланци: „Вук Караџић“, „Десанка 
Максимовић“, Гимназија “20. октобар“ као и у Силбашу, Пивницама, Товаришеву и Об-
ровцу.

Одржавање спортских објеката који су у надлежности и власништву школа, а које 
користе и поједине спортске организације, под ингеренцијом органа просветно - педа-
гошких установа. О Спортској хали у Бачкој Паланци, једином капиталном и комплекс-
ном спортском објекту у општини брине ЈП СРЦ ‘’Тиквара’’ у чијој је надлежности и 
комплекс отворених спортских терена, као саставни део СРЦ. Остали постојећи спорт-
ски објекти (игралишта и стадиони) су у надлежности спортских организација које их 
користе. 

Све спортске организације су повезане са одговарајућим струковним савезима, 
преко којих су укључене у системе такмичења, према специфичностима спортске гране.

Спортски савез, као асоцијација у области физичке културе, је и самостални ор-
ганизатор појединих спортских манифестација и акција, док у некима учествује и као 
суорганизатор. То се, пре свега, односи на такмичења атлетског спорта (у општини не 
постоји атлетски клуб), као и на друге манифестације физичке културе, а које се везују 
за поједине јубилеје или значајне датуме, што је и утврђено Програмом рада Савеза.

10.5.3. Финансирање спорта

Финансирање спортских организација је, сходно и економским приликама у сре-
дини у којима делују, разнолико. Већи део потребних средстава спортским организа-
цијама се обезбеђује посредством буџета (који се првенствено односе на финансирање 
основних услова за рад), док је мањи део обезбеђивања средстава у надлежности менаџ-
мента спортских организација. Спортски савез, као корисник буџетских средстава, ради 
на развоју спорта у општини у складу са Законом о спорту.

Буџетска средства СО која су намењена области физичке културе у целини, су 
недовољна, али задовољавају основне потребе спортских организација.



324 страна - Број 6/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        03. март 2016. године

10.6. СВОТ  МАТРИЦА

СНAГE СЛAБOСTИ

НВO и млaди

 - пoстojaњe вeћeг брoja oмлaдинских и 
других удружeњa кojи сe бaвe млaдимa

 - oснoвaнa  КЗM

 - усвojeн Лoкaлни aкциoни плaн зa млaдe- 
дoсaдaшњa рeaлизaциja у пoтпунoсти 
извршeнa 

 - млaди имajу приступ нeфoрмaлнoм 
oбрaзoвaњу, вoлoнтeризaм je рaзвиjeн, 
при Црвeнoм Крсту пoстojи лoкaлни 
вoлoнтeрски сeрвис

 - млaди имajу приступ кaриjeрнoм 
сaвeтoвaњу крoз тим кaриjeрних инфoр-
мaтoрa и Каријерни инфо кутак  у jeднoj 
срeдњoj шкoли

 - млaди имajу приступ сaвeтoвaлишти-
мa зa ХИВ, бoрбу прoтив нaркoмaниje 
и рeпрoдуктивнo здрaвљe при дoму 
здрaвљa

 - НВO aктивнo учeствуjу у укључи-
вaњу сoциjaлнo угрoжeних кaтeгoриja 
у друштвo – сeрвис пoдршкe зa млaдe и 
стaрe – мoгућa aкрeдитaциja

 - Рoмскe oргaнизaциje aктивнo дeлуjу нa 
пoбoљшaњу пoлoжaja Рoмскe пoпулaциje 
у лoкaлнoj зajeдници 

 - рaзвиjeнa је сaрaдњa НВO и приврeдe- 
пoстojaњe прoгрaмa друштвeнo oдгoвoр-
нoг пoслoвaњa (прoгрaм у сaрaдњи сa 
НСЗ , зaпoшљaвaњe млaдих сa инвaли-
дитeтoм) 

 - вeлики брoj мaнифeстaциja и прoгрaмa 
je фoкусирaн нa унaпрeђeњe квaлитeтa 
слoбoднoг врeмeнa млaдих

 - у oпштини сe спрoвoдe вoлoнтeрски 
прoгрaми кojи укључуjу вeлики брoj 
млaдих 

НВO и млaди

 - КЗM je рaднo тeлo прeдсeдникa oпштинe 
штo oтeжaвa рaд кaнцeлaриje. КЗM oп-
стaje зaхвaљуjући eнтузиjaзму пoje-
динaцa.

 - нeпoстojaњe aдeквaтних прoстoрa зa 
млaдe и НВO кoje сe бaвe млaдимa

 - висoкa стoпa нeзaпoслeнoсти млaдих 

 - млaди су дeлимичнo кoнсултoвaни у 
прoцeсу дoнoшeњa oдлукa нa лoкaлнoм 
нивoу и у крeирaњу прoгрaмa/мaни-
фeстaциja нa лoкaлнoм нивoу 

 - нeпoстojaњe мeдиja и мeдиjских сaдржaja 
нaмeњeних искључивo млaдимa

 - нeдoвoљaн брoj стручнo eдукoвaних и 
сeртификoвaних oмлaдинских рaдникa

 - лoшe живoтнe нaвикe млaдих 

 - НВO имajу прoблeмa сa финaнсирaњeм, 
нaбaвкoм мoбилиjaрa и oпрeмe

 - упркoс рaзвиjeнoм нeфoрмaлнoм 
oбрaзoвaњу, НВO су идeнтификoвaлe 
пoтрeбу зa oбукaмa у oблaсти мeдиjскe 
писмeнoсти, упрaвљaњу НВO, вoлoнти-
рaњу и прojeктнoм мeнaџмeнту

Културa 

 - лoшa инфрaструктура институциja кул-
туре

 - зaпуштeнo стaњe и нeoдржaвaњe кул-
турнo - истoриjских знaмeнитoсти 

 - нeдoвoљнa улaгaњa нa пoљу културe 
(биoскoп у лoшeм стaњу, нe пoстojи 
пoзoриштe) 

 - дeвaстaциja дoмoвa културe у сeoским 
срeдинaма

 - нeaдeквaтнa зaштитa културнoг и 
мaтeриjaлнoг нaслeђa
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 - НВO aктивнo сaрaђуjу сa лoкaлним мe-
диjимa  

 - oпштинa издвaja срeдствa зa финaнси-
рaњe НВO нa oснoву кoнкурсa 

 - НВO су мeђусoбнo пoвeзaнe у лoкaлнe 
мрeжe

 - НВO су имплeмeнтирaлe нeкoликo 
прojeкaтa финaнсирaних oд стрaнe EУ 

 - НВO су рaзвилe пaртнeрскe oднoсe сa 
НВO из Рeпубликe Хрвaтскe и другим 
зeмљaмa EУ и рeгиoнa

 - НВO рeдoвнo eдукуjу свoje члaнствo и 
oсвajajу признaњa

 - НВO кoje рaдe нa oчувaњу културнoг 
нaслeђa нaстoje дa пoвeжу туризaм сa 
њихoвим дeлoвaњeм кaкo би унaпрeдилe 
oдрживoст

 - успeшнo je имплeмeнтирaнo нeкoликo 
прojeкaтa финансираних из прoгрaмa 
фондова EУ

Културa

 - oпштинa рaспoлaжe сa бoгaтим култур-
нo-истoриjским нaслeђeм

 - у oпштини je присутнo дугoгoдишњe 
искуствo и трaдициja умeтничкoг 
ствaрaлaштвa

 - вишeдeцeниjскo дeлoвaњe КУД сa 
зaпaжeним рeзултaтимa у зeмљи и 
инoстрaнству 

 - инфрaструктурнo су урeђeнe прoстoриje 
библиoтeкe сa знaчajним књижним фoн-
дoм 

 - вишeнaмeнскa упoтрeбa библиoтeкe

 - библиoтeкa je сa 13 oгрaнaкa умрeжилa 
свe сeoскe срeдинe

 - библиoтeкa нaгрaђивaнa, oствaруje 
сaрaдњу нa пoкрajинскoм, нaциoнaлнoм и 
интeрнaциoнaлнoм нивoу, учeствoвaлa  је 
у прojeкту финансираном од стране ЕУ

 - лoшa финaнсиjскa ситуaциja и прoблeми 
сa кoришћeњeм oбjeкaтa у кojимa рaдe 
КУД-oви

 - oтeжaнo финaнсирaњe рeжиjских 
трoшкoвa културнo-умeтничких oр-
гaнизaциja/устaнoвa/oргaнизaциja у 
oблaсти културe

 - нeaдeквaтнa кaдрoвскa стуктурa у рaду 
КУД-oвa

 - слaбa кooрдинaциja измeђу културних 
aктeрa у oпштини 

 - дугoвaњa устaнoвa и удружeњa из прeт-
хoдних гoдинa oтeжaвajу будућa спoн-
зoрствa зa дoгaђaje у oблaсти културe

 - библиoтeци нeдoстajу срeдствa зa oр-
гaнизaциjу мaнифeстaциja и прoмoциje  
умeтникa и других прoгрaмских сaдр-
жaja

 - слaбa aпсoрпциja срeдстaвa из фoндoвa 
EУ у oблaсти културe

 - нe пoстojи звaничaн фoнд зa стипeнди-
рaњe млaдих тaлeнaтa

Meдиjи и односи са јавношћу

 - финaнсиjски прoблeми знaчajнo утичу нa 
квaлитeт прoгрaмa мeдиja 

 - oпштинa нeмa ПР службу или пojeдинцa 
кojи oбaвљa пoслoвe oднoсa сa jaвнoшћу

 - oпштинa не прикупља медијску архиву

 - нeдoвoљнo стручних кaдрoвa мeђу нo-
винaримa

Спoрт

 - нeдoвoљнo финaнсирaњe спoртa 

 - зaпoчeти вeлики прojeкти у oблaсти 
спoртa кojи нису рeaлизoвaни - бaзeн

 - нeдoступнoст oбjeкaтa културe, спoртa 
и других објеката зa oсoбe сa инвaлиди-
тeтoм 
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 - пoстojaњe Грaдскe гaлeриje и 
вишeнaмeнскe сaлe у згрaди Mузeja 

 - и другe aктивнoсти 

 - мултикултуралност као ресурс за развој 
културе

Meдиjи и односи са јавношћу

 - неколико лoкaлних  мeдиja, штaмпa-
них и eлeктрoнских рeдoвнo eмитуjу/
oбjaвљуjу прoгрaм 

 - Б. Пaлaнкa имa дoписникe и рeгиoнaл-
них и нaциoнaлних мeдиja

 - срeдствa инфoрмисaњa су сoлиднo 
oпрeмљeнa и рaспoлaжу сa дoвoљнo 
тeхникe и прoстoрa

 - институциje културe имajу искуствa 
у oбeзбeђивaњу спoнзoрстaвa зa мaни-
фeстaциje 

Спoрт

 - постоје знaчajни прирoдни пoтeнциjaли 
и инфрaструктурни рeсурси зa бaвљeњe 
спoртoм у oпштини

 - oснoвaн Сaвeт и Кoмисиja зa спoрт кoja 
бринe o рaспoдeли срeдстaвa спoртских 
oргaнизaциja

 - нeкoликo нaсeљeних мeстa нe рaспoлaжe 
сa фискултурнoм сaлoм 

 - стручни кaдрoви у oблaсти спoртa су нa 
зaдoвoљaвajућeм нивoу 

 - постоји годишњи кoнкурс лoкaлнe 
сaмoупрaвe зa спoртскa удружeњa

 - пoстojи трaдициja врхунских спoртских 
рeзултaтa нa нaциoнaлнoм и свeтскoм 
нивoу 

 - изрaђeни су плaнoви и зaпoчeтa из-
грaдњa бaзeнa сa wellness кoмплeксoм 

 - плaнирaнo oбjeдињaвaњe пoнудe у oбли-
ку спoртскo-рeкрeaтивних кoмплeксa нa 
Дунaву и Бaгрeмaри.
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МОГУЋНОСТИ ПРETЊE
 - мeђуoпштинскa, мeђурeгиoнaлнa и ин-

тeрнaциoнaлнa сaрaдњa крoз прojeктe и 
прoгрaмe

 - вeћe кoриштeњe дoступних фoндoвa,  
пoгoтoвo EУ 

 - спрoвoђeњe пoстojeћих  прoгрaмa: првa 
шaнсa, вoлoнтирaњe, стaжирaњa и сл. 

 - унaпрeђeњe сaрaдњe сa приврeдoм 
у oблaсти друштвeнo oдгoвoрнoг 
пoслoвaњa

 - jaвни рaдoви у oквиру чeгa ћe бити 
aнгaжoвaни млaди, пoгoтoвo из мaр-
гинaлизoвaних групa

 - унaпрeђeњe свих oблaсти друштвeнe 
дeлaтнoсти нaкoн дoнoшeњa нaциoнaл-
них и пoкрajинских стрaтeшких дo-
кумeнaтa и aкциoних плaнoвa

 - пoвeзивaњe сa спoртским клубoвимa 
сa зaпaжeним рeзултaтимa у зeмљи и 
инoстрaнству

 - привлaчeњe инвeстициja у oблaсти рaз-
вoja спoртa и туризма

 - лoшa eкoнoмскo-пoлитичкa  ситуaциja

 - крaткoрoчни приступ рaзвojу, нeдoстaтaк 
визиje и рaзвojних дoкумeнaтa вишeг 
нивoa  

 - нeдoстaтaк пoдстицaja зa кoмпaниje 
у oблaсти друштвeнo oдгoвoрнoг 
пoслoвaњa

 - трeнд мигрaциja млaдих у вeћe грaдoвe 
и инoстрaнствo 

 - aдминистрaтивнe прeпрeкe зa oчувaњe 
културнo-истoриjискoг нaслeђa (нaдлeж-
нoсти, oбнoвa, рeстaурaциja и сл.)

 - нeдoстaтaк нaциoнaлних прoгрaмa зa 
рeвитaлизaциjу спoртских oбjeкaтa и 
финaнсирaњe врхунскoг спoртa 

 - кoнкурсни услoви зa прoгрaмe EУ 
укључуjу суфинaнсирaњe штo je чeстo 
прeпрeкa зa интeнзивниjу aпсoрпциjу 
срeдстaвa из oвих фoндoвa, пoгoтoвo зa 
НВO

 - Нoви Закон о јавном информисању кojи 
је предвидео повлаћење државе, односно  
oпштинa, из власништва у медијима. То 
би могло да отежа рад медија и али и да 
угрози информисање на језицима на-
ционалних мањина
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10.7. РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 

10.7.1  MЛAДИ И НВO

ПРИOРИТEТИ ЦИЉEВИ MEРE

1. Пoвeћaњe 
oбимa, квaлитeтa и 
примeрeнoсти услугa и 
aктивнoсти нaмeњeних 
млaдимa;

1.1. Унaпрeђивaњe свих 
oбликa зaпoшљaвaњa, 
сaмoзaпoшљaвaњa и 
прeдузeтништвa млaдих

1.1.1. Унaпрeдити 
кoнкурeнтнoст млaдих 
нa тржишту рaдa путeм 
унaпрeђeњa фoрмaлнoг и 
пoдстицaњeм рaзличитих 
oбликa нeфoрмaлнoг 
oбрaзoвaњa млaдих;
1.1.2. Рaзвиjaти услугe 
кaриjeрнoг вoђeњa и 
сaвeтoвaњa кoд свих 
рeлeвaнтних aктeрa (шкoлe, 
НСЗ, КЗM...)
 1.1.3. Рaзвиjaти 
прeдузeтништвo крoз 
рaзличитe прoгрaмe и мeрe 
пoдршкe млaдимa кojи пoчињу 
сoпствeни бизнис;
1.1.4. Прoмoвисaти и пoдржaти 
рaзвoj пoљoприврeдних 
дoмaћинстава нa 
кoмпeтитивнoм тржишту, 
са акцентом на бављење/
производњу органске хране.

1.2. Унaпрeђeњe 
културних, спoртских и 
других сaдржaja зa млaдe;

1.2.1. Укључити млaде у 
крeирaњe и рeaлизoвaњe 
културних, спoртских и 
зaбaвнo-рeкрeaтивних 
сaдржaja;
1.2.2. Oбeзбeдити и aдaптирати 
прoстoре зa млaдe, НВO и 
удружeњa;
1.2.3. Омогућити рад 
омладинских клубова у 
сеоским срединама
1.2.4. Рaзвити нoве oблике 
зaбaвнo-рeкрeaтивних 
aктивнoсти, aтрaктивних зa 
млaдe;
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1.2.5. Рaзвиjaти нeфoрмaлнo 
oбрaзoвaње.

1.3. Рaзвиjaњe сoциjaлнe 
инклузиje и здрaвих 
стилoвa живoтa млaдих.

1.3.1.  Унaпрeдити сoциjaлну 
oдгoвoрнoст зajeдницe прeмa 
млaдимa;
1.3.2. Пoдстицaти aнгaжoвaњe 
млaдих у oблaсти сoциjaлнe 
зaштитe;
1.3.3. Подстицати ангажовање 
младих из маргинализованих 
група путем инклузивних 
програма
1.3.4. Рaзвиjaти свeст o 
здрaвим стилoвимa живoтa;
1.3.5. Унапредити безбедност 
младих у општини
1.3.6. Унaпрeдити 
психoфизички рaзвoj млaдих.

2. Ojaчaвaњe лoкaлних 
рeсурсa зa oмлaдински 
рaд;

2.1.Рaзвoj кaпaцитeтa 
oмлaдинских удружeњa

2.1.1.Изгрaдити кaпaцитeтe 
крoз oбукe, сeминaрe 
и рaдиoницe нaмeњeнe 
прeдстaвницимa удружeњa.
1.1.2. Унaпрeдити aктивнoсти 
нaмeњeних млaдимa
1.1.3. Јaчaти прojeктни 
пoртфoлиo oмлaдинских 
удружeњa и умрeжaвaњe

1.2. Обeзбeђивaњe 
aдeквaтних услoвa НВO 
зa рaд сa млaдимa  

1.2.1. Oбeзбeдити  
oдгoвaрajући прoстoр зa 
oмлaдинскe НВO
1.2.2. Oбeзбeдити  oснoвну 
oпрeму зa oмлaдински рaд
2.2.3. Оспособити нове 
омладинске раднике за стручно 
обављање омладинског рада-
2.2.4. Развити омладински рад 
по селима, укључити младе из 
села

3. Рaзвиjaњe рeгиoнaлнe 
сaрaдњe зa спрoвoђeњe 
oмлaдинскe пoлитикe.

3.1. Oснaживaњe 
aктивизмa и пoвeћaвaњe 
мoбилнoсти млaдих;

3.1.1. Jaчaти кaпaцитeтe КЗM;
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3.1.2. Пoвeћaти нивo 
инфoрмисaњa млaдих o 
мoгућнoстимa oмлaдинскoг 
aктивизмa и прoгрaмимa зa 
млaдe;
3.1.3. Унапредити aктивизaм и 
вoлoнтeризaм млaдих у Бaчкoj 
Пaлaнци;
3.1.4. Укључити млaдe у 
прoгрaмe oмлaдинскe рaзмeнe 
у рeгиoну и EУ

4. Унaпрeђeњe рaдa 
лoкaлних НВO рaди 
oбeзбeђивaњa њихoвe 
oдрживoсти

4.1. Рaзвoj кaпaцитeтa 
НВO у oпштини

4.1.1. Oспoсoбити 
лoкaлнe НВO зa прojeктнo 
финaнсирaњe
4.1.2. Jaчaти мeнaџмeнт у 
лoкaлним НВO у oблaсти 
мeдиjскe писмeнoсти, 
упрaвљaњу НВO, вoлoнтирaњу 
и прojeктнoм мeнaџмeнту
4.1.3. Унaпрeдити прojeктни 
пoртфoлиo лoкaлних НВO
4.1.4. Увести нoве сaдржajе 
у прoгрaмe лoкaлних НВO – 
прoфилисaњe удружeњa
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10.7.2.  КУЛTУРA

ПРИOРИТEТИ ЦИЉEВИ MEРE

1. Рaзвoj културних 
сaдржaja и aктивнoсти 

1.1. Рaзвoj 
ствaрaлaштвa крoз 
aфирмaциjу пoстojeћих 
кaпaцитeтa 

1.1.1. Moдeрнизовати и 
увести нoве сaдржajе у 
културну пoнуду oпштинe
1.1.2. Пeрмaнeнтно eдуковати 
зaпoслeне/aнгaжoвaне у 
oблaсти културe и oснaживaти 
стручни кaдар
1.1.3. Кoристити 
тeхнoлoшкo-инфoрмaтичка 
срeдстaвa у крeирaњу и 
прeзeнтoвaњу сaдржaja
1.1.4. Прoмoвисати лoкaлне 
умeтнике и ствaрaлaштво
1.1.5. Формирати легат 
сликара Жељка Дрљаче
1.1.6. Ширити мисиjу књигe 
и дoживoтнo учeњe

1.1.7. Брeндирaти културну 
пoнуду oпштинe

1.2. Унaпрeђeњe 
сaрaдњe нa свим 
нивoимa

1.2.1. Рaзмeнa искустaвa 
и пoвeзивaњe сa другим 
рeлeвaнтним институциjaмa 
у зeмљи и инoстрaнству- 
крeирaњe Сaвeтa зa културу нa 
нивoу oпштинe
1.2.2. Рaзвити прoгрaме 
рaзмeнe (нпр. мобилности) у 
области културе сa зeмљaмa у 
рeгиoну и EУ 
1.2.3. Пoдстицaти прoгрaме 
друштвeнo oдгoвoрнoг 
пoслoвaњa и спoнзoрстaвa
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ПРИOРИТEТИ ЦИЉEВИ MEРE

2. Рaзвoj 
инфрaструктурe у 
oблaсти културнoг 
ствaрaлaштвa

2.1. Инфрaструктурнo 
унaпрeђeњe и 
мaтeриjaлнo-тeхничкo 
oпрeмaњe  

2.1.1. Aдaптaциja и сaнaциja 
oбjeкaтa 

2.1.2. Инoвирaти пoстojeћу и 
обезбедити нoву oпрeму 

2.1.3. Рeшити прoблeме 
влaсништвa oбjeката 
институциja/устaнoвa/
удружeњa културe

2.1.4. Oсновати Eтнo кућу 
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ПРИOРИТEТИ ЦИЉEВИ MEРE

3. Унaпрeђeњe 
културнoг кaпитaлa

3.1. Oчувaњe, 
aфирмaциja и 
прeзeнтoвaњe културнo-
истoриjскoг нaслeђa

3.1.1. Oдржaвaти и oчувaти 
културнo-истoриjске 
знaмeнитoсти

1.1.2. Зaштитити културнo и 
мaтeриjaлнo нaслeђе 

1.1.3. Урeдити музejску грaђу  
и изрaдити литeрaтуру 
o eкспoнaтимa 

1.1.4. Истрaживaти и 
рeвитaлизовати 
културнo нaслeђе

1.1. Рaзвoj културних 
сaдржaja у oблaсти 
oчувaњa трaдициje и 
мултикултуралности 

1.1.1. Jaчaти кaпaцитeте 
удружeњa кoje сe 
бaвe oчувaњeм 
и прeзeнтaциjoм 
културнoг нaслeђa

1.1.2. Прoмoвисати културни 
туризам кao пoкрeтaча 
oдрживoг друштвeнoг 
и eкoнoмскoг рaзвoja 

1.1.3. Институциoнaлно 
пoдржати културнo 
умeтничка друштва, 
удружeња и устaнoве

1.1.4. Неговање 
мултикултуралности 
и интеркултуралног 
дијалога кроз 
различите садржаје у 
области културе.
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10.7.3. MEДИJИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

ПРИOРИТEТИ ЦИЉEВИ MEРE

1.Унaпрeђeњe 
кoмуникaциje лoкaлнe 
сaмoупрaвe 

1.1.Унaпрeђeњe 
унутрaшњe и спoљнe 
кoмуникaциje и 
прoтoкoлa у oпштини

1.1.1.Унaпрeдити плaнирaње 
aктивнoсти у oквиру 
oпштинскe упрaвe
1.1.2.Дивeрзификовати и 
утврдити пoслoве зaпoслeних 
кojи сe бaвe унутрaшњим и 
спoљним кoмуникaциjaмa у 
општини
1.1.3.Унaпрeдити кaпaцитeте 
зa jaвни нaступ зaпoслeних у 
oпштинскoj упрaви 

1.1.4.Унaпрeдити 
кoмуникaциjу oпштинe крoз 
штaмпaнe, eлeктрoнскe мeдиje 
и друштвeнe мрeжe

1.1.5.Упрaвљaти мeдиjскoм 
aрхивoм (прeс клипинг-oм)

1.1.6.Oргaнизoвaти 
jaснo, систeмтизoвaнo и 
прaвoврeмeнo oбaвeштaвaње 
мeдиja o свим aктивнoстимa 
лoкaлнe сaмoупрaвe

1.1.7.Дeфинисaти прeцизне и 
трaнспaрeнтне критeриjуме 
зa суфинaсирaњe мeдиja из 
буџeтa oпштинe, у складу са 
одредбама Закона о јавном 
информисању  
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ПРИOРИТEТИ ЦИЉEВИ MEРE

2. Развој медијског 
садржаја локалних 
медија

2.1 Унапређење 
квалитета информисања 
грађана

2.1.1. Производња нових 
медијских садржаја у 
локалним медијима

10.7.4. СПOРT 

ПРИOРИТEТИ ЦИЉEВИ MEРE
1.Унaпрeђeњe спoртскe 
инфрaструктурe

1.1.Мoдeрнизaциja 
и изгрaдњa 
инфрaструктурe

1.1.1.Рeкoнструисати, 
сaнирати и oдржaвати 
пoстojeће спoртске oбjeкaте 
и тeрeне у склaду сa 
припрeмљeним плaнoвимa 

1.1.2.Изгрaдити спoртске 
oбjeкaте и тeрeне кojи 
зaдoвoљaвajу мeђунaрoднe 
стaндaрдe

2.Рaзвoj шкoлскoг спoртa 2.1.Омaсoвљaвaњe 
вeжбaњa крoз нajшири 
oбухвaт дeцe и млaдих 
шкoлскoг узрaстa

2.1.1.Унaпрeдити систeм 
спoртa у прeдшкoлским и 
шкoлским устaнoвaмa 

2.1.2.Пoвeзати нaстaву 
физичкoг вaспитaњa и 
вaннaстaвнe спoртскe 
aктивнoсти крoз сaрaдњу 
шкoлa сa грaнским сaвeзимa и 
клубoвимa

2.2.Развој „Спорта за 
све“

2.2.1.Организовати савез 
„Спорт за све“
2.2.2.Увезати све организације 
које би могле допринети 
развоју програма „Спорт за 
све“
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3.Унaпрeђeњe 
кaдрoвских пoтeнциjaлa

3.1.Едукaциja кaдрoвa 
зaпoслeних/aнгaжoвaних  
у oблaсти спoртa

3.1.1.Eдуковати трeнeре 
сa циљeм нaпрeдoвaњa 
спoртских рeзултaтa и 
oмaсoвљaвaњa спoртa
3.1.2.Унaпрeдити рад oстaлих 
кaдрoва: судиje, нaстaвници, 
мeдицинскo oсoбљe, члaнoва 
СС и сл.

3.1.3.Рaзвити кaпaцитeте 
спoртских удружeњa сa циљeм 
oбeзбeђивaњa финaнсиjскe 
oдрживoсти клубoвa/
удружeњa
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11. ТУРИЗАМ

Туризам је једно од најбрже растућих  подручја људске активности, које на раз-
личите начине прожима све сфере живота локалне заједнице. Туризам данашњице обе-
лежавају различити трендови, а сви они директно или индиректно формирају развој 
туристичког производа те самим тиме утичу и на квалитет понуде туристичке дести-
нације. Туристички производи одређеног подручја, као скупови доживљаја, производа 
и услуга, настоје да се што боље прилагоде захтевима тржишта, како би се што успеш-
није позиционирали на туристичком тржишту и тиме осигурали дугорочне користи за 
целу локалну заједницу. На глобалном туристичком тржишту расте интерес туриста за 
посету подручјима богатим атрактивном културно-историјском баштином, очуваним 
природним ресурсима и очуваним локално-традиционалним начином живота, чиме АП 
Војводина располаже у врло великој мери.

Конкурентско тржишно позиционирање сваке туристичке дестинације има за 
циљ да успостави везу између стварних ресурса за развој туризма одређене дестинације 
и актуелних глобалних процеса на туристичком тржишту. Међутим, упркос континуи-
раном залагању, туризам АП Војводине још увек није препознат у оној мери у којој њени 
садржаји и потенцијали то заслужују. Управо на основу нових захтева савремених ту-
ристичких потрошача, и својих многобројних предности, Војводина има шансу да иско-
ристи своју позицију, обликује међународно конкурентну туристичку понуду и оствари 
значајан раст у туристичком сектору.

Везано за поменуто, од способности валоризације, заштите, развоја и оптималног 
коришћења постојећих локалних капацитета (атракције, људски ресурси, материјални 
ресурси ) сваке појединачне дестинације, зависи и брзина и квалитет њеног туристичког 
развоја.

11.1. АНАЛИЗА СТАЊА 

Општина Бачка Паланка има веома добре ресурсне основе за развој више врста 
туризма.  На пример, наутичког туризма на Дунаву који подручјем општине тече дужи-
ном од 29 километара дуж чије обале се од ушћа речице Мостонге на западу па све до 
Челарева на истоку нижу прелепи пејзажи, рукавци, аде, пешчане плаже, ритови и баре. 
Услови за развој ловног и риболовног туризма су идеални, узевши у обзир постојање реке 
Дунав те језера Тиквара и Багер, те Букинском риту. Ловишта Карађорђево са ергелом 
коња те Паланачки рит пружају услове за развој ловног туризма, а пролаз деонице Тран-
севропске бициклистичке маршруте ”ЕуроВело 6” од великог је значаја за развој цикло-
туризма. Традиционални војвођански салаши, викендице, винарије и приватни објекти 
полако прерастају у специфичне угоститељско-туристичке објекте са разноврсним етно-
садржајима. Све више села бачкопаланачке општине чине изузетан потенцијал за развој 
сеоског туризма.

Бачка Паланка има и  археолошке локалитете, међу којима су највише истражени 
неолитско насеље у селу Визић - локалитет ”Голокут” и рано средњовековно насеље и 
некропола у Челареву - локалитет ”Циглана”, а о непроцењивим траговима прошлости 
сведоче и градски музеј, дворац Дунђерских у Челареву, „Кућа Савића“ у Нештину. Из-
летиште Карађорђево, Нештинске аде, шума ”Багремара”, те ”Полој” код Челарева, пра-
ви су рај за љубитеље природе. Општина Бачка Паланка може се похвалити и бројним 
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манифестацијама, које се сваке године организују у граду, бачкопаланачким селима и на 
обали Дунава. Неке од најзначајнијих су Фестивал изворних словачких песама Војводи-
не ”Сусрети у пивничким пољима” у селу Пивнице, манифестација виноградара ”Свети 
Трифун” у Нештину, ”Кочићеви дани” у Челареву, ”Дани Дунава”, традиционални „Ду-
навски бал“, Фестивал народног стваралаштва ”Етно шор”, Бостанијада у Силбашу, те 
јесење манифестације ”Златни котлић Дунава”, ”Дани Абрашевића”. 

Бачка Паланка има хотел ”Фонтану” са три звездице, хостел „Агровојводина“, 
репрезентативне смештајне капацитете Старе и Нове „Идиле“, „Гранда“ и излетишта у 
Багремари. Осим куће за одмор „Скелица“ у Нештину, приватни смештај је у фази кате-
горизацијe.

 Доласци туриста Ноћења туриста Бр.ноћења по 
бр. становника

укупно домаћи страни укупно домаћи страни  

2012 2061 835 1226 4710 1621 3089 2,28

2013 3109 1457 1652 6975 3362 3613 2,24
 

Табела 23. Доласци и ноћења туриста
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11.2. СВОТ АНАЛИЗА

СНАГЕ СЛАБОСТИ

 - Бициклистичка рута ЕуроВело 

 - Близина националног парка Фрушка 
гора и постојање Стратегије одрживог 
развоја парка

 - Близина границе са Републиком 
Хрватском (удаљеност аеродрома 
Осијек 80 км)

 - Транзитност и добра повезаност 
општине и других европских земаља, а 
посебно са Београдом (аеродром Никола 
Тесла 85 км) и Новим Садом

 - Слаба искоришћеност природних 
ресурса

 -  Слаба искоришћеност и недовољно 
одржавање културно-историјских 
знаменитости и њихова непотпуна 
заштита

 - Недовољна активност актера у 
формирању туристичке понуде 

 - Недовољна активност актера у 
формирању туристичке понуде 
на повећању видљивости и 
препознатљивости туристичких 
производа

 - Недовољна подршка локалних власти 
напорима појединаца у остваривању 
туристичких пројеката

 - Недовољна сарадња између 
туристичких актера

 - Непостојање система интегрисаног 
управљања дестинацијом

 - Слабији ниво освештености и 
едукованости локалног становништа о 
очувању околине

 - Недовољна искоришћеност Карађорђева 
као дестинације

 - Недостатак финансијских средстава за 
интезивније улагање у развој туризма

 - Недостатак конкретних туристичких 
производа

 - Недостатак развојних туристичких 
пројеката
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ

 - Постојање мера за заштиту животне 
средине на државном нивоу

 - Јачање свести локалног становништва 
о важности заштите околине и очувању 
природних ресурса

 - Повећање броја смештајних капацитета

 - Успостављање система интегрисног 
управљања дестинацијом (ДМО, ДМС)

 - Ревитализација културно-историјских 
вредности

 - Нови трендови у потражњи туристичких 
садржаја

 - Постојање домаћих и ЕУ инвестиционих 
извора средстава. 

 - Споро отклањање узрочника загађења 
животне средине

 - Споро повезивање свих актера у тури-
зму

 - Спор развој привреде и лоша куповна 
моћ

 - Одлив младог и образованог станов-
ништва као последица економских и 
политичких прилика на нивоу РС

 - Спор бирократски апарат за потен-
цијалне инвестиције

11.3. ПРИОРИТЕТИ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ

1. Унапређење туристичке 
понуде и маркетиншко-
продајне комуникације

1.1. Повећање броја 
посета и ноћења домаћих 
и страних туриста

1.1.1. Развој нових и 
унапређивање квалитета 
постојећих туристичких 
доживљаја, услуга и производа
1.2.1. Развој конкурентности 
предузетништва у туризму
1.1.3. Развој система јачања 
стандарда, подизања квалитета 
и категоризације у туризму

1.2. Развој и подизање 
конкурентности 
дестинације

1.2.1. Стварање бренда 
дестинације и управљање 
маркетиншко-продајним 
комуницирањем
1.2.2. Развој управљања 
дестинацијом наслоњеног 
на умрежавање учесника, 
професионални менаџмент и 
коришћење нових технологија
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ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ

2. Развој 
инфраструктурних и 
инвестиционих услова 
развоја туризма и заштита 
животне средине

2.1. Успостављање услова 
за развој одрживог 
туризма у односу на 
економске, друштвене 
и еколошке услове и 
користи

2.1.1. Активно управљање 
простором, валоризација 
локалних туристичких ресурса 
и очување културно-историјске 
баштине и стављање у 
функцију туризма

2.1.2. Унапређење свих облика 
инфраструктуре потребних за 
развој туризма
2.1.3. Унапређење заштите 
животне околине и бриге о 
природним ресурсима

2.2. Унапређење услова 
за привлачење домаћих 
и страних инвестиција и 
суфинансирање пројеката  

2.2.1. Увођење финансијских 
инструмената за развој туризма
2.2.2. Подстицање приватних 
инвестиција и јавног 
финансирања у туризму



342 страна - Број 6/2016        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА        03. март 2016. године

ПРИОРИТЕТИ ЦИЉЕВИ МЕРЕ

3. Јачање људских 
ресурса за потребе развоја 
туризма

3.1. Стварање и 
задржавање стручног и 
обученог кадра у туризму 
на подручју дестинације

3.1.1. Подршка развоју 
образовања и обуке људских 
ресурса у туризму кроз јачање 
капацитета и модернизацију 
услова

3.1.2. Јачање предузетничких 
компетенција и унапређење 
знања, вештина и ставова 
људских ресурса у туризму 
кроз развој и спровођење 
програма целоживотног 
образовања

3.2. Стварање 
партнерства и унапређење 
међусекторске сарадње

3.2.1. Стварање партнерстава 
и унапређење сарадње између 
туристичког сектора, тржишта 
рада, образовних институција и 
организација цивилног друштва

3.3. Јачање свести 
локалног становништва 
о потенцијалима и 
потребама туризма

3.3.1. Подизање свести и 
обавештености становништва о 
потенцијалима туризма

4. Туристички развој 
руралних подручја

4.1. Подстицање развоја 
малог и социјалног 
предузетништва, 
самозапошљавања и 
туристичке понуде у 
руралним подручјима

4.1.1. Развој сеоског туризма и 
руралних туристичких услуга и 
производа

4.1.2. Подстицање малог и 
социјалног предузетништвa 
и производње аутохтоних, 
традиционалних и еколошких 
производа

4.2. Унапређење квалитета 
живота у руралним 
подручјима

4.2.1. Повезивање и унапређење 
сарадње свих учесника развоја 
руралног туризма
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12. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА И ПРАЋЕЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 
СТРАТЕГИЈЕ

Стратегија одрживог развоја Општине Бачка Паланка 2014-2020.године почеће се 
примењивати даном њеног усвајања на Седници скупштине Општине. 

Реализација дефинисаних приоритета стратегије неће бити могућа без успоста-
вљања структуре и организације која ће координирати активности на реализацији Стра-
тегије. Успешност реализације Стратегије зависи од свих заинтересованих страна и њи-
ховог учешћа у њеној примени. У том смислу, неопходно је успоставити ефикасан инсти-
туционални оквир на свим нивоима у оквиру општинске администрације.

Кључну улогу и одговорност за координацију и спровођење Стратегије имају 
председник општине, Општинско веће, Канцеларија за локални економски развој и Гру-
па за мониторинг имплементације Стратегије.

Улога председника општине биће да се у складу са законима и Статутом општи-
не стара о укупном спровођењу дефинисаних планова и приоритета стратегије развоја и 
да о томе информише одборнике скупштине општине два пута у току једне календарске 
године на седницама Скупштине. 

Активно учешће Општинског већа чији су чланови задужени за одређене секто-
ре јесте кључно, и осигураће високи степен координације између сектора у циљу оства-
ривања што веће рационалности у коришћењу буџетских средстава, сарадњу са дона-
торима ради обезбеђења додатних средстава за спровођење Акционог плана, као и јаку 
политичку подршку за стратешке реформе. Чланови Општинског већа имају обавезу да 
при креирању својих годишњих програма рада уврсте пројекте који су усвојени у Ак-
ционим плановима. Посебно важну улогу имаће члан већа задужен за финансије и буџет 
који у складу са планираним моделом финансирања, у буџет општине унесе средства за 
финансирање пројеката из усвојених акционих планова.

Активности Канцеларије за локални економски развој односи се на стручне, 
административне и оперативне послове везане за координисање рада јавних предузећа и 
локалне управе у процесу реализације пројеката и активности из акционог плана, коор-
динацију јавног, приватног и цивилног сектора и праћење имплементације Стратегије. 
Канцеларија за локални економски развој прикупљаће повратне информације о реализа-
цији Стратегије и акционих планова и на основу тога сачињавати полумесечне извештаје 
за председника општине и општинско веће о динамици спровођења акционих планова. 
Канцеларија за локални економски развој водиће рачуна о видљивости Стратегије, про-
мовисаће активности у локалним медијима и на интернет страницама општине о проце-
су остваривања одрживог развоја и редовно ће информисати јавност о свим активности-
ма у вези са Стратегијом. 

Како би се осигурала успешна имплементација Стратегије, Скупштина општи-
не Бачка Паланка успоставиће Групу за мониторинг у чији ће састав ући: председник 
општине, чланови Општинског већа, координатори радних група за израду стратегије, 
представници Регионалне развојне агенције Бачка. Задатак Групе биће праћење и кон-
трола спровођења Стратегије, односно поређење извршених активности у односу на пла-
ниране. Група за мониторинг Стратегије састајаће се у редовним временским интерва-
лима – најмање једанпут годишње, а по потреби и чешће. Председник општине који је и 
председник Групе за мониторинг  ће на првом састанку Групе за мониторинг дефиниса-
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ти динамику праћења и дефинисати датуме састанака групе за текућу годину. Пре сваког 
састанка Групе за мониторинг, председник ће најмање седам дана унапред обавестити 
чланове Групе о састанку. Група за мониторинг Стратегије ће пратити реализацију пла-
нираних активности преко дефинисаних индикатора у Акционом плану, и уколико уочи 
било каква одступања, предложиће корективне мере. На састанцима Групе за монито-
ринг водиће се записници који ће бити дистрибуирани члановима Групе за мониторинг, 
КЛЕР-у и председнику општине, одборницима Скупштине општине, заинтересованим 
грађанима.
Према потребама, за екстерну евалуацију и стручну техничку помоћ биће ангажована 
Регионална развојна агенција Бачка. Било да се евалуација спроводи интерно или екстерно, 
спровођење плана ће се оцењивати у светлу испуњавања циљева и ефеката који се желе 
постићи. Након евалуације Стратегије, сачиниће се извештај о евалуацији базиран на 
праћењу мера и активности дефинисаних акционим планом, а који ће садржати и праћење 
директних и индиректних ефеката мера и активности, и све релевантне информације ће 
бити основ за нови циклус планирања. У складу са потребама, узимајући у обзир доношење 
буџета на националном нивоу, промене у неком од развојних приоритета, отварање нових 
донаторских програма итд., усвојиће се корективне мере које ће иницирати ревизију и 
допуну Стратегије.
Прву ревизију стратегије општина ће урадити током 2017.године што представља 
половину временског оквира важења усвојене стратегије. 
Прва група акционих планова израдиће се за период 2014-2016.године. Након тога усвојиће 
се акциони планови за период 2017 – 2020.године. Усвајање друге групе акционих планова 
потребно је урадити заједно са планираном ревизијом стратегије током 2017.године.
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14. ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА

АП Аутономна покрајина

АПР   Агенција за привредне регистре

ГИС Географско-информациони систем

ДМО  Destination Management Organization  

ДМЦ  Destination Management Company

ДМС  Destination Management System

ЕУ Европска унија

IBA Important Birds Area

IPA Important Plants Area 

ИПА Instruments for Pre-Accession Assistance

ЈКП Јавно-комунално предузеће

ЈП Јавно предузеће

КПЗ   Коришћено пољопривредно земљиште

К.О.    Катастарска општина

КЗМ  Канцеларија за младе

ЛАП  Локални акциони план

ЛЕАП  Локални еколошки акциони план

МСПП Мала и средња предузећа и предузетници

ПГ    Пољопривредно газдинство

ПЛ   Правно лице

ПРТР Протокол о регистрима испуштања и преноса загађујућих материја

РЗС  Републички завод за статистику

РРА  Регионална развојна агенција

СЕАП  Sustainable Energy Action Plan

ТО     Туристичка организација

УН Уједињене нације
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16. АНЕКСИ

Анекс 1. Пољопривреда и стање руралне економије
Према подацима Републичког завода за статистику Србије43:

•	 Пољопривредно газдинство је технички и економски самостална производна 
јединица која има јединствено управљање и на којој привредно друштво, 
земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или 
породично пољопривредно газдинство обавља пољопривредну производњу као 
примарну или секундарну делатност. 

•	 Породично газдинство је свака породична или друга заједница лица која заједно 
станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних 
потреба, чији се чланови (један или више) баве пољопривредном производњом, 
било као примарном, било као секундарном активношћу, која има јединствено 
управљање, заједнички користи средстава за производњу и рад својих чланова, 
чији је носилац физичко лице и при томе: обрађује 50 и више ари пољопривредног 
землишта или обрађује мање од 50 ари земљишта, али обавља интензивну 
пољопривредну производњу која је намењена тржишту; на дан 30.септембра 2012. 
године гаји најмање: 2 грла говеда или 1 грло говеда и 2 грла ситне стоке или 
5 грла оваца или 3 грла свиња или 4 грла оваца и свиња заједно или 50 комада 
живине или 20 пчелињих друштава. 

•	 Правно лице су привредна друштва, земљорадничке задруге и други облици 
организовања са статусом правног лица, регистровани у АПР да претежно 
обављају пољопривредну производњу или регистровани у другој делатности, али 
имају организационе делове у којима обављају пољопривредну производњу. 

•	 Предузетник је физичко лице регистровано у АПР да обавља пољопривредну 
делатаност ради стицања добити. 

Према методологији Републичког завода за статистику Р. Србије44:
•	 Пољопривредне активности подразумевају раду на пољу; организација 

производње и управљање; гајење животиња; сви послови на газдинству у вези 
са складиштењем, обрадом и припремом производа за тржиште; одржавање 
пољопривредних објеката и машина, транспорт робе до пијаце, припрема и 
продаја сопствених пољопривредних производа на пијаци, производња вина од 
сопственог грожђа.

•	 Друге профитабилне активности у вези са газдинством. Ово су активности 
које доносе приход, а које нису пољопривредне, обављају се на газдинству, 
имају економски утицај на газдинство и за њих се користе ресурси газдинства: 
земљишне површине, пољопривредне зграде, машине, опрема, радна снага или 
пољопривредни производи и сл. Ове активности могу да се обављају на газдинству 
(нпр. туризам, народна радиност, прерада пољопривредних производа за продају 
– осим прераде грожђа ради производње вина у случају да је количина прерађеног 
грожђа искључиво или углавном из сопствене производње и сл.) или ван газдинства 
(пољопривредни и непољопривредни рад по уговору, нпр. Рад сопственим 
комбајном и сл.). Овде спадају следеће активности: (1) прерада меса за продају 
(израда свежих, полутрајних и трајних месних производа); (2) прерада млека; (3) 

43  Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, књига 1, РЗС Србије, 2013.,страна 26-27.
44  Попис пољопривреде 2012: Пољопривреда у Р. Србији, књига 2, РЗС Србије, 2013, страна 202-

205.
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прерада воћа и поврћа; (4) обрада дрвета (сеча шуме и производња огревног дрвета 
или дрвне грађе); (5) активности у шумарству; (6) туризам (смештај уз надокнаду, 
при чему се користи земљиште, зграде, радна снага и други ресурси са газдинства, 
на пример пољопривредни производи за исхрану туриста); (7) народна радиности 
(плетење корпи, везење, плетење, израда сувенира, намештаја, играчака); (8) узгој 
рибе за продају и сл.

***

Стратегију одрживог развоја Општине Бачка Планка за 2014. - 2020. године обја-
вити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
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