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II

На основу члана 76 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС",
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка,
108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон),
члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС" број 129/2007
и 83/2014 – др. закон) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
24/2013- пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 35. седници, одржаној дана 24. децембра 2015.
године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о
извршењу буџета Општине Бачка
Паланка за период јануар –
септембар 2015. године
I
Прихвата се Извештај o извршењу
буџета Општине Бачка Паланка за период јануар - септембар 2015. године, који је
израдило Одељење за финансије и буџет
Општинске управе Општине Бачка Паланка, под бројем IV-02-4-1/2015-232 од
15. октобра 2015. године.

Овај закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-400-13/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС" број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и
члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013- пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 35. седници, одржаној дана 24.
децембра 2015. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Извештаја о раду
Комисије за комасацију К.О. Визић
за период децембар 2014. године октобар 2015. године
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I
Прихвата се Извештај o раду Комисије за комасацију К.О. Визић за период децембар 2014. године - октобар 2015.
године, који је израдилa Комисија за комасацију К.О. Визић, под бројем II-4612/2015-40 од 09. октобра 2015. године.
II
Овај закључак објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-461-9/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије" број 129/2007
и 83/2014 - др. закон) и члана 37. тачка
9. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 35. седници, одржаној дана 24. децембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Дома
здравља "Др Младен Стојановић"
Бачка Паланка
I
Разрешава се Др МОМИР АНТОЛОВИЋ, специјалиста радиолог из Ба-

28. децембар 2015. године

чке Паланке, дужности директора Дома
здравља "Др Младен Стојановић" Бачка
Паланка.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119-116/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије" број 129/2007
и 83/2014 - др. закон), члана 134. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Србије" број
107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013- др. закон, 93/2014 и 96/2015) и члана 37. тачка 9. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 35. седници, одржаној дана 24. децембра 2015. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
директора Дома здравља "Др
Младен Стојановић"
Бачка Паланка

28. децембар 2015. године
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I
Именује се Др ГОРАН СТУПАР, доктор медицине из Челарева, за вршиоца дужности
директора Дома здравља "Др Младен Стојановић" Бачка Паланка, на период од 6 месеци.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-119- 117/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

291
На основу члана 99. и 100. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013- и 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 11. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 5/2010, 19/2010,
28/2010, 23/2011 и 32/2013) и члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка", број 24/2013-пречишћени текст), Скупштина општине Бачка
Паланка на својој 35. седници, одржаној дана 24. децембра 2015. године, доноси

ПРОГРАМ
о измени и допуни Програма отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини у Општини Бачка Паланка за 2015. годину
Члан 1.
У Програму отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
у Општини Бачка Паланка за 2015. годину ("Службени лист Општине Бачка Паланка",
број 6/2015 и 23/2015) у члану 1. речи: "у поступку легализације изграђених објеката"
замењују се речима: "у поступку формирања парцеле", док се иза члана 4а додају нови
чланови 4б и 4ц који гласе:
"Члан 4б.
Назив планског документа: План генералне регулације насеља Товаришево
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 42/2012) - локалитет блок 38.
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број листа
непокретности

број парцеле

921

1163

површина
парцеле
/м2/
528

28. децембар 2015. године

уређеност
грађевинског
земљишта
неуређено

намена
парцеле
становање

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује ради привођења намени у
складу са планским документом.
Члан 4ц.
Назив планског документа: План генералне регулације насеља Челарево ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 15/2007), локалитет блок 6 - радна зона
број листа
непокретности

број парцеле

површина
парцеле
/м2/

уређеност
грађевинског
земљишта

намена
парцеле

радна
површина
Грађевинско земљиште из става 1. овог члана се отуђује ради привођења намени у складу са планским документом. "
894

1/3

31435

неуређено

Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-320-26/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 8. став 3. и став 4. Закона о озакоњењу објеката ("Службени
гласник Републике Србије" број 96/2015) и члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 24/2013 - пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка, на својој 35. седници, одржаној дана 24. децембра
2015. године, донела је
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ОДЛУКУ
о спратности објеката у поступку
озакоњења објеката
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се максимална спратност објеката који су предмет
озакоњења према Закону о озакоњењу
објеката ("Службени гласник Републике
Србије", број 96/2015).

Број 30/2015 - страна 989
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На основу члана 37. став 1. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка" броj 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка, на
својој 35. седници, одржаној дана 24. децембра 2015. године, донела је

Територија општине Бачка Паланка обухваћена Просторним планом
Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број
20/2012) представља једну урбанистичку
зону према овој Одлуци.

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о накнадама
и наградама за рад одборника
Скупштине општине, заменика
председника Скупштине општине,
чланова Општинског већа
и чланова радних тела органа
Општине

Члан 3.

Члан 1.

За целу урбанистичку зону одређену овом Одлуком предмет озакоњења може бити објекат који има спратност прописану важећим планским
документом, а изузетно и објекат који
има највише једну етажу више од дозвољене спратности дефинисане важећим
планским документом, за посматрано
подручје.

У Одлуци о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, заменика председника Скупштине
општине, чланова Општинског већа и
чланова радних тела органа Општине
("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 36/2014), у члану 4. став 1. се
мења и гласи:

Члан 2.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-108/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

"Члановима радних тела органа
Општине за рад на седницама радних
тела припада награда у висини од 7%
од основице за обрачун бруто зарада запослених у Општинској управи Општине Бачка Паланка."
Члан 2.
Члан 10. Одлуке мења се и гласи:
"Ступањем на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Одлука о накнадама и
наградама за рад одборника Скупштине општине, заменика председника
Скупштине општине, чланова Општин-
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ског већа и чланова радних тела органа Општине ("Службени лист Општине Бачка Паланка" број 9/2010, 21/2012,
40/2012, 16/2013 и 7/2014)."
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-121-4/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

28. децембар 2015. године

у делу Таксена тарифа, Тарифни број 5.
мења се и гласи:
"За израду локацијских услова за
објекте (осим објекти линијске и комуналне инфраструктуре):
--до 50 м2 			

3.000,00 дин

--од 51 до 200 м2		

6.000,00 дин

--од 201 до 400 м2

10.000,00 дин

--од 401 до 800 м2

20.000,00 дин

--од 801 до 2.000 м2

40.000,00 дин

--од 2.001 до 5.000 м2

100.000,00 дин

--од 5.001 до 20.000м2

200.000,00 дин

--преко 20.000 м2

500.000,00 дин

Напомена: Површина објекта је
укупна бруто грађевинска површина
објекта.
1. За израду локацијских услова
за изградњу линијске и комуналне инфраструктуре:
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На основу члана 7. и 9. Закона
о финансирању локалне самоуправе
("Службени гласник Републике Србије"
број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013) и
члана 37. тачка 13. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка" број 24/2013-пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 35. седници, одржаној
дана 24. децембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о
општинским административним
таксама
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама ("Службени лист
Општине Бачка Паланка" број 36/2014),

-- дужине до 200 м.			
8.000,00 дин
-- дужине од 200 до 1.000 м
20.000,00 дин
-- дужине од 1.000 до 3.000 м
35.000,00 дин
-- дужине преко 3.000 м 		
50.000,00 дин
-- стубна трафостаница
3.000,00 дин
2. За израду локацијских услова за објекте за спорт и рекреацију:
-- отворени спортски терени
10.000,00 дин
-- oтворени базени		
30.000,00 дин
3. За доношење решења о грађевинској дозволи 			
			
1.000,00 дин

28. децембар 2015. године
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4. За доношење решења о привременој грађевинској дозволи
		
5.000,00 дин
5. За доношење решења којим се
одобрава извођење радова:
-- за физичка лица			
			
1.000,00 дин
-- за правна лица			
			
3.000,00 дин
6. За издавање информације о локацији
			
			
2.000,00 дин
7. Потврда пројекта парцелације
и препарцелације 			
			
1.000,00 дин
8. Потврда урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонско обликовање површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде
локације 			
		
30.000,00 дин
9. За доношење решења о потврђивању посебних делова
објекта 				
15 дин/м2 корисне површине
10. За доношење решења о уклањању објекта
		
			
500,00 дин "
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Бачка Паланка ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-434-10/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 9. став 2. и 3.
Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник Републике Србије"
број 88/2011), члана 32. тачка 6. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007 и
83/2014- др. закон), члана 11. став 1. тачка
6. Закона о јавно-приватном партнерству
и концесијама ("Службени гласник Републике Србије" број 88/2011) и члана
37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка
Паланка" број 24/2013-пречишћен текст),
Скупштина општине Бачка Паланка на
својој 35. седници, одржаној дана 24. децембра 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
о условима и начину поверавања
обављања комуналне делатности
јавног приградског превоза
путника
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и
начин поверавања обављања комуналне
делатности јавног приградског превоза
путника на територији Општине Бачка
Паланка ( у даљем тексту: приградски
превоз путника).
Члан 2.
Поверавање обављања приградског превоза путника на територији
општине Бачка Паланка, вршиће се у
складу са Законом о комуналним делатностима и Законом о јавно-приватном
партнерству и концесијама.
Средства за обављања приградског превоза путника обезбеђују се из
цене услуге.

992 страна - Број 30/2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Члан 3.
Комуналну делатност приградског превоза путника, могу обављати
јавна и друга предузећа и предузетници,
ако испуњавају услове у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености.
Члан 4.
Обављање приградског превоза
путника, може се поверити јавном предузећу, или другом предузећу или предузетнику на основу јавног уговора након спроведеног јавног позива или изузетно, непосредном погодбом у складу са
одредбама закона и ове Одлуке.
Обављање приградског превоза
путника поверава се на период од пет година.
Члан 5.
Одлуку о расписивању јавног позива за поверавање обављања приградског превоза путника доноси Скупштина
општине Бачка Паланка.
Јавни позив се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије" и отворен је 60 дана од дана објављивања.
Јавни позив спроводи Стручни тим за спровођење јавног позива ( у
даљем тексту: (Стручни тим), од 5 чланова који образује Општинско веће Општине Бачка Паланка.
Члан 6.
Јавни позив за прикупљање понуда за избор најповољнијег превозника
са конкурса садржи:
-- контакт податке даваоца концесије,
-- предмет концесије, укључујући природу и обим конце-
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сионе делатности, место обављања концесионе делатности,
време на које се поверава обављање концесионе делатности,
-- средства којима морају располагати учесници конкурса,
-- орган коме се подносе понуде
и рок за подношење понуда,
-- документацију коју подносе
учесници конкурса,
-- критеријуме за избор најповољније понуде,
-- датум
достављања
обавештења о исходу поступка,
-- податке о врсти поступка на
основу кога се спроводи концесија.
Члан 7.
Задатак Стручног тима је да спроведе поступак по Јавном позиву у складу са важећим законским одредбама и
Општинском већу поднесе извештај о
најповољнијем учеснику Јавног позива.
Приликом предлагања најповољнијег учесника конкурса, Стручни тим
цени испуњеност свих услова и Општинском већу предлаже најповољнијег превозника за кога стручно оцени да ће
својом техничком, организационом, и
кадровском оспособљеношћу поверене
послове обављати у складу са прописаним условима.
Општинско веће на основу извештаја Стручног тима утврђује предлог
Скупштини општине за избор најповољнијег превозника.
Стручне, административно-техничке и организационе послове за потребе Стручног тима обавља Општинска
управа Општине Бачка Паланка, путем
Одељења за привреду.
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Члан 8.

Број 30/2015 - страна 993

-- раскидом,

У року од 60 дана од дана закључења Јавног позива , на предлог Општинског већа, Скупштина општине Бачка
Паланка одлучује коме ће се поверити
превоз и доноси одлуку о избору превозника.

-- правоснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или поништава,

Одлука из претходног става објављује се у "Службеном листу Општине
Бачка Паланка".

-- престанком рада приватног
партнера (превозника).

На основу одлуке Скупштине
општине о поверавању обављања приградског превоза путника, уговор закључује Председник општине.
Члан 9.
Уговор о поверавању обављања
приградског превоза путника садржи:
датум и место закључења уговора; уговорне стране; ближе услове за обављање
приградског превоза путника; обавезе превозника да приградски превоз
путника обавља на начин и у роковима
одређеним одлукама Скупштине општине; подручје и време за које се поверава
обављање приградског превоза путника; износ цене превоза; права и обавезе
уговорних страна; начин поступања и
овлашћења органа надлежног за праћење
извршења уговора и одредбе о раскиду
уговора.
Члан 10.
Општинско веће се стара о извршењу уговора и уговором преузетих
обавеза и о томе извештава Скупштину
општине најмање једном годишње.
Члан 11.
Уговор о поверавању обављања
приградског превоза престаје:
-- испуњењем законских услова,

-- истеком рока на који је закључен,

Члан 12.
Уговор о поверавању обављања
комуналне делатности може се раскинути:
-- ако приватни партнер не извршава уговорне обавезе или
не обавља приградски превоз
путника на уговорен начин,
-- ако је приватни партнер дао
неистините и нетачне податке
који су били одлучујући за избор најповољније понуде,
-- ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права
из јавног уговора без претходног одобрења јавног партнера,
-- ако приватни партнер не предузима наложене мере у случају поремећаја или прекида у
испоруци комуналних производа и пружања комуналних
услуга у случају више силе
или штрајка,
-- у другим случајевима у складу
са одредбама јавног уговора и
општим правилима облигационог права.
Члан 13.
У случају раскида уговора о поверавању обављања приградског превоза
путника, приватни партнер је дужан да
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надокнади насталу штету по важећим
законским прописима о одговорности за
штету.
Члан 14.
Скупштина општине ће у случају
раскида уговора привремено да повери
обављање приградског превоза путника
предузећу или предузетнику, уговором
закљученим на основу непосредне погодбе.
Члан 15.
Надзор над применом ове Одлуке
и над законитошћу рада приватног партнера које се повери обављање приградског превоза путника врши Општинска управа Општине Бачка Паланка –
Одељење за привреду, путем саобраћајне
инспекције.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у " Службеном листу Општине Бачка Паланка ".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-344-24/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 3. тачка 24. и члана 7. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике
Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
члана 32. тачка 6. Закона о локалној са-
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моуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007 и 83/2014
- др. закон) и члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка, на својој 35. седници, одржаној дана 24. децембра 2015.
године, донела је

ОДЛУКУ
о додељивању искључивог права
ЈКП "Комуналпројект" Бачка
Паланка чији је оснивач Општина
Бачка Паланка, за обављање
делатности пружања услуга на које
се Закон о јавним набавкама не
примењује
Члан 1.
Овом Одлуком додељује се Јавном комуналном предузећу "Комуналпројект" Бачка Паланка искључиво право за обављање делатности пружања услуга које су предмет јавне набавке, и то:
1. послови орезивања и вађења
стабала са јавних површина;
2. послови на кошењу траве и
растиња на јавним површинама које нису обухваћене редовним годишњим Програмом
комуналних радова овог јавног
предузећа;
3. послови на уклањању објеката, зграда и мањих монтажних
објеката;
4. послови на изградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији објеката, зграда и мањих
монтажних објеката за потребе општине.
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Члан 2.
Овлашћује се председник Општине Бачка Паланка да у име Општине
Бачка Паланка, закључује са ЈКП "Комуналпројект", коме је Општина Бачка
Паланка оснивач, уговоре о пружању услуга из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-352-318/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

297
На основу члана 50. став 2. Закона
о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 119/2012,
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014
- др. закон), члана 27. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка
("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 7/2013, 16/2013 и 32/2013) и члана 37. тачка 20. Статута Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 - пречишћен
текст), Скупштинa општине Бачка Паланка, на својој 35. седници, одржаној
дана 24. децембра 2015. године, донелa је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања и План инвестиција
Јавног комуналног предузећа
"Комуналпројект" Бачка Паланка
за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Програм
пословања Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка
за 2016. годину, који је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка на 44. седници, одржаној дана 09. децембра 2015.
године, одлуком под бројем 01-40/44-12015.
Даје се сагласност на План инвестиција Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка
за 2016. годину, који је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка на 44. седници, одржаној дана 09. децембра 2015.
године, одлуком под бројем 01-40/44-32015.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II- 352-319/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50. став 2. Закона
о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 119/2012,
116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014
- др. закон), члана 27. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка ("Службени лист
Општине Бачка Паланка", број 7/2013,
16/2013 и 7/2014) и члана 37. тачка 20. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
24/2013-пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 35. седници, одржаној дана 24. децембра 2015.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања ЈП "Дирекција
за изградњу Општине Бачка
Паланка" Бачка Паланка за 2016.
годину
I
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-106/ 2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 50. став 2. Закона
о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", број 119/2012,
116/2013-аутентично тумачење и 44/2014
- др. закон), члана 27. Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-рекреациони центар "Тиквара" Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 7/2013, 16/2013
и 32/2013) и члана 37. тачкa 20. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
24/2013 - пречишћен текст), Скупштина
општине Бачка Паланка на својој 35. седници, одржаној 24. децембра 2015. године, донела је

Даје се сагласност на Програм
пословања ЈП "Дирекција за изградњу
општине Бачка Паланка" Бачка Паланка за 2016. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП "Дирекција за изградњу
општине Бачка Паланка" Бачка Паланка
на својој 46. седници, одржаној дана 09.
децембра 2015. године, одлуком број 06521/1-15.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања и Финансијски план
Јавног предузећа Спортскорекреациони центар "Тиквара"
Бачка Паланка за 2016. годину

II

Даје се сагласност на Програм пословања и Финансијски план Јавног предузећа Спортско-рекреациони центар
"Тиквара" Бачка Паланка за 2016. годину,
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско-рекреациони центар
"Тиквара" Бачка Паланка на својој сед-

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

I
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ници, одржаној дана 11. децембра 2015.
године одлуком број 680/15.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-66-8/2015
24. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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На основу члана 192. Закона о
спорту ("Службени гласник Републике
Србије", брoj 24/2011 и 99/2011), Одлуке
о приступању изради Стратегије развоја
спорта у општини Бачка Паланка за период 2015-2018. године ("Службени лист
Општине Бачка Паланка", брoj 10/2015)
и члана 37. тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 24/2013-пречишћен
текст), Скупштина општине Бачка Паланка на својој 35. седници, одржаној
дана 24. децембра 2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Стратегије развоја спорта
у Општини Бачка Паланка за период
2015 - 2018. године
Члан 1.
Приступа се усвајању Стратегије
развоја спорта у општини Бачка Паланка
за период 2015-2018. године.
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Члан 2.
Циљ израде Стратегије развоја
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1. УВОД
Уједињене нације су 2000. године
дефинисале тзв. миленијумске циљеве
(Миленијумска декларација УН), у којима је један од веома важних фактора и
спорт. Он је препознат као једна од покретачких снага за достизање миленијумских циљева развоја људског друштва,
а посебно је његова вредност препозната у контексту глобалног света који се
убрзано мења, а карактерише га тежња
да се створе здрави и квалитетни услови живота. И Стратегија развоја спорта
у Републици Србији за период 2014-2018.
године је поставила као темељно опредељење да путем спорта грађани Републике Србије могу овладати следећим
вештинама и вредностима: сарадња, комуникативност, поштовање правила, поштовање других, способност решавања
проблема, поштење (фер-плеј), заједничко коришћење, самопоуздање, смелост,
искреност, самопоштовање, толеранција,
тимска игра, дисциплина, поверење,
способност прилагођавања, способност
руковођења, како победити/изгубити,
како прихватити конкуренцију, вредновање труда, самосвест, постављање сопствених циљева, социјализација, солидарност.
Бављење спортом и физичко образовање су основна људска права свих
грађана Републике Србије, тако да држава на свим нивоима власти представља
гарант остваривања ових права. Локалне
заједнице су, свакако, место где се најнепосредније реализују циљеви националне стратегије, тако да је основ и за стра-
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тегије развоја спорта на територијалном
нивоу, које су у надлежности конкретне
локалне самоуправе, поштовање основних интенција државе у овој области и
односе се на: обезбеђивање посебних
могућности које се пружају младима,
старима и особама са инвалидитетом,
са циљем да развију, у потпуности, своје
личности кроз физичко образовање и
спортске програме прилагођене њиховим захтевима.
Основни задатак државе, као и
свих њених нивоа власти, јесте да уреди
и обезбеди систем спорта како би грађани Републике Србије имали слободан
приступ спорту, где год да живе и без обзира на њихову способност. То се, свакако, експлицитно односи и на ниво локалних самоуправа (општина и градова).
Спорт треба да се схвати (и егзистира) као саставни део идентитета сваког
грађанина. Посебно због чињенице да је
српски спорт данас димензија у којој нас
свет види као посебне и успешне. Он
обогаћује националну културу и економију, утиче на степен благостања, помаже развоју духа и тела деце и одраслих
и чини нас бољим и спремнијим за изазове савременог света и потреба, и као
заједницу и појединачно. А управо тај и
такав спорт почиње, развија се и гради
националне потенцијале управо у локалним срединама.
Социолошка наука се слаже да је
ниво спорта најбољи показатељ опште
развијености неког друштва. Данас се
сматра да је спорт незаменљиво средство
за формирање културних стереотипа, као
и ефикасан пут ка превазилажењу кризе
идентитета и легитимитета нације. Анализирајући значај спорта, веома је важно
истаћи да се држава може у потпуности
поносити резултатима својих спортиста,
који је афирмишу на међународном нивоу, само уколико су ти резултати првенствено одраз здравља и способности комплетног становништва.
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Овај документ, настао као резултат опсежне истраживачке студије у
чијој је реализацији био ангажован одређен број спортских стручњака и спортских друштава, представља покушај локалне самоуправе, да на темељу претходне Стратегије развоја спорта у општини
Бачка Паланка (2010-2014) идентификује
реално стање у свим сегментима спорта
у Општини, анализира присутне тенденције у његовој егзистенцији, да се
препознају најзначајнији проблеми, те
да се пракси предложи низ конкретних
мера за његово унапређење. Егзактности
спроведене анализе значајно је допринела емпиријска грађа прикупљена на
терену, међу спортским организацијама
на нивоу целе општине, као и постојећи
документи и показатељи органа локалне
самоуправе. Приликом извођења закључака и дефинисања конкретних предлога
у обзир су узета и искуства других локалних средина, сопствена искуства из
периода реализације претходне стратегије, те прилагођена садашњим специфичностима политичких, економских и
културних обележја Општине Бачка Паланка.
2.

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Спорт се, у најширем контексту,
може дефинисати као слободна људска
активност усмерена на развој психофизичких способности. Некада се ниво
достигнутих способности исказује кроз
такмичење са другима и настојање да се
оствари максимални разултат, док се некада ради о такмичењу са самим собом
или о физичкој активности усмереној на
унапређење здравља или на психичку
релаксацију. Спорт је типична мултидисциплинарна област, будући да објашњавање свих његових сегмената захтева
комплексан приступ и коришћење знања
из различитих научних области: медицине, биологије, психологије, социологије, информатике, менаџмента... Без об-
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зира на аспект који доминира приликом
објашњавања неког спортског феномена,
као централни проблем спорта могуће
је издвојити људско кретање. Да би кретање било што ефикасније, неопходно је
користити знања физиологије, биомеханике, моторне контроле, спортске психологије и сл. За реализацију спортских активности неопходни су објекти посебне
намене, као и специфична организација
праћена правним, финансијским, информатичким и другим ресурсима. Према
томе, спорт тражи веома комплексан
(мултидисциплинаран) приступ, па је
предмет његовог изучавања можда најбоље дефинисати као људско кретање, те
њиме и због њега створена материјална и
духовна добра.
За потребе ове стратегије, као терминолошки основ, коришћене су формулације дате у Закону о спорту ( "Службени гласник РС" бр. 24/11 и 99/11- др.
закони). Поједини изрази имају следеће
значење (чл. 3. Закона):
•

•

спортске активности јесу сви
облици физичке и умне активности који, кроз неорганизовано или организовано учешће,
имају за циљ изражавање или
побољшање физичке спремности и духовног благостања,
стварање друштвених односа
или постизање резултата на
такмичењима свих нивоа;
спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују
услови за обављање спортских
активности, односно омогућава њихово обављање, а нарочито: организовање учешћа
и вођење спортских такмичења, укључујући и међународна такмичења, обучавање
за бављење спортским активностима и планирање и вођење
спортских активности; спорт-
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ско суђење; организовање
спортских припрема и спортских приредаба; обезбеђење
и управљање спортском опремом и објектима; стручно
образовање, оспособљавање,
усавршавање и информисање
у области спорта; научноистраживачки и истраживачкоразвојни рад у спорту; пропаганда и маркетинг у спорту;
саветодавне и стручне услуге у
спорту; спортско посредовање;
•

рекреативни спорт (спорт за
све) јесте област спорта која
обухвата бављење спортским
активностима ради одмора
и рекреације, унапређивања
здравља или унапређивања
сопствених резултата, у свим
сегментима популације;

•

врхунски спорт јесте област
спорта која обухвата спортске
активности које за резултат
имају изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете;

•

спортска организација јесте
организација која се оснива ради обављања спортских активности и спортских делатности,
у складу са овим законом;

•

спортиста јесте лице које се бави спортским активностима;

•

спортиста аматер јесте спортиста коме зарада није циљ
бављења спортским активностима и тим активностима се не
бави у виду занимања;

•

професионални
спортиста
јесте спортиста који се бави
спортском активношћу као
јединим или основним занимањем;

•

спортиста такмичар јесте
спортиста аматер и професио-
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длежних националних спортских савеза, којима се уређује
обављање спортских активности и делатности и остваривање утврђених спортских
циљева.

нални спортиста који учествује на спортском такмичењу,
као члан спортске организације или самостално, у складу
са спортским правилима;
•

врхунски спортиста јесте спортиста који је на основу остварених врхунских спортских
резултата на спортским такмичењима рангиран, у складу са
Националном категоризацијом
спортиста, у категорију врхунских спортиста;

•

перспективни (талентовани)
спортиста јесте малолетни
спортиста који је на основу
остварених спортских резултата рангиран, у складу са Националном категоризацијом
спортиста, у категорију перспективних спортиста;

•

категорисани спортиста јесте
спортиста који је на основу
остварених спортских резултата рангиран у складу са Националном категоризацијом
спортиста;

•

национални спортски савез
јесте спортски савез (грански
или територијални) чији су
циљеви, задаци и деловање
у области спорта усмерени на
територију Републике Србије
и који је отворен за учлањење
лица са територије Републике
Србије;

•

надлежни национални грански спортски савез јесте онај
национални спортски савез
у који су непосредно или посредно учлањена лица обухваћена спортским правилима
тог савеза;

•

спортска правила јесу правила
утврђена општим актима на-
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Остали појмови који су повезани
са овом стратегијом:
•

школски спорт – активности
физичког вежбања у школама, обухваћених кроз наставу физичког васпитања, као и
спортских ваннаставних активности; физичко васпитање
је немогуће одвојити од школског спорта будући да се добар
део васпитног процеса, између
осталог, заснива и на примени
такмичења, а да се истовремено кроз систем школског спорта реализују бројни васпитнообразовни задаци деце и омладине;

•

спортска
инфраструктура
– подразумева све спортске
објекте са пратећим садржајима, просторима и инсталацијама; под појмом спортског објекта подразумева се уређена и
опремљена површина и објекат
намењен обављању спортских
активности, који поред простора намењеног спортским
активностима, има и пратећи
простор (санитарни, гардеробни, спремишни, гледалишни и
др.) и уграђену опрему (грађевинску и спортску).

•

јавни спортски објекти - спортски објекти који се налазе у
државној својини, чији је корисник Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
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ПРАВНИ ОКВИР

На нивоу Републике Србије основни правни акт, којим се регулише област
спорта, јесте Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11 – др.
закон) усвојен 2011. године. У контексту
његових одредаба локалне заједнице су
добиле своје запажено место и експлицитне садржаје одговорности за развој
и функционисање спорта на својој територији. Посебно је значајан члан 137.
Закона којим се утврђују потребе и интереси грађана за чије се остваривање
обезбеђују средства у буџету јединица
локалне самоуправе. Такође и члан 142.
став 4. овог Закона прецизно утврђује законске обавезе локалних самоуправа на
начин да "јединица локалне самоуправе, у року од шест месеци од усвајања
Стратегије, утврђује програм развоја
спорта на својој територији, у складу са
Стратегијом".
У контексту примене Закона о
спорту на локалном нивоу, као и утврђивања стратегијских праваца који су основа за непосредно поступање свих учесника у спорту на локалном нивоу, веома
битно је познавање и примена подзаконских аката донетих од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије, а који су обавезујући за све организацијске нивое у спорту:
1. Уредба о националним спортским признањима и новчаним
наградама ("Службени гласник РС", брoj 8/13);
2. Правилник о утврђивању
здравствене способности спортиста за обављање спортских
активности и учествовање
на спортским такмичењима
("Службени гласник РС", број
15/12);
3. Правилник о условима за обављање спортских делатности
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("Службени гласник РС", број
63/13);
4. Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у
спорту ("Службени гласник
РС", број 8/13);
5. Правилник о спортским гранама у Републици Србији
("Службени гласник РС", бр.
72/11 и 23/12);
6. Правилник о спортским гранама од посебног значаја за
Републику Србију ("Службени
гласник РС", бр. 72/11 и 25/13);
7. Правилник о садржају и начину вођења матичних евиденција у области спорта ("Службени гласник РС", број 74/11);
8. Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање
података о спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и
спортским центрима ("Службени гласник РС", број 43/11);
9. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се
остварује општи интерес у области спорта ("Службени гласник РС", број 49/12);
10. Правилник о обрасцу и начину
издавања легитимације спортског инспектора ("Службени
гласник РС", број 61/11);
11. Правилник о номенклатури
спортских занимања и звања
("Службени гласник РС", број
7/13);
12. Правилник о надзору над
стручним радом у области
спорта ("Службени гласник
РС", број 92/11);
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13. Правилник о националној
категоризацији
спортских
стручњака ("Службени гласник РС", број 25/13);
14. Правилник о националној категоризацији спортова ("Службени гласник РС", број 25/13);
15. Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста ("Службени гласник РС",
број 123/12);
16. Правилник о националним
гранским спортским савезима
преко којих се остварује општи
интерес у области спорта у Републици Србији ("Службени
гласник РС", бр. 72/12, 3/12 и
25/13);
17. Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности
у јавним спортским објектима
("Службени гласник РС", бој
55/13);
18. Правилник о евиденцијама
које воде високошколске установе и друге организације које
се баве оспособљавањем у области спорта ("Службени гласник РС", број 61/11);

тима са посебним заслугама
("Службени гласник РС", број
124/12);
22. Одлука о образовању Националног савета за борбу против
насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским
приредбама ("Службени гласник РС", бр. 65/11 и 100/12);
23. Правилник о националној категоризацији спортских објеката ("Службени гласник РС",
број 103/13).
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018.
године ("Сл. гласник РС", бр. 1/2015)
представља други значајан правни документ битан за израду и доношење стратегијских планова на локалном нивоу. Национална стратегија посебно истиче улогу и значај јединица локалне самоуправе
са аспекта промоције спорта као виталне
јавне службе заједнице. Органи јединица локалне самоуправе у остваривању
циљева националне стратегије треба да
поштују следеће принципе и националне
приоритете:
•

локална заједница треба да даје
приоритет промоцији рекреативног спорта и што већем
обухвату бављења грађана
спортом, укључујући и неорганизоване и спонтане облике
упражњавања спортских активности;

•

спортски капацитети треба да
буду безбедни и добро испланирани;

•

спортски објекти треба да буду
доступни свима, а накнаде за
коришћење тих објеката треба
да буду примерене;

•

сви становници урбаних средина имају право да развијају

19. Правилник о дозволи за рад
спортских стручњака ("Службени гласник РС", број 7/13);
20. Правилник о ближим условима за обављање спортских
активности и спортских делатности ("Службени гласник
РС", број 17/13);
21. Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста
аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане
помоћи врхунским спортис-
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сопствене способности кроз
спортске активности које одговарају њиховим индивидуалним могућностима;
•

финансирање спорта, као јавне
службе, у највећој мери је одговорност локалних власти;

•

треба помоћи и поспешити
активности невладиних организација у области спорта
и образовање територијалног
спортског савеза у срединама
где не постоји;

•

спорт треба да буде укључен
у сва планирања на локалном
нивоу, као што су: образовање,
здравство, социјалне службе,
уметност;

•

ефикасна спортска политика
може да буде одређена и
спровођена кроз сарадњу
јавног и приватног сектора;

•

јединице локалне самоуправе треба да остварују трајну
и ефикасну сарадњу са удружењима и организацијама у
области спорта.

Трећи важан правни основ за израду Стратегије развоја спорта Општине Бачка Паланка јесте Статут Општине Бачка Паланка (Сл. лист Општине
Бачка Паланка, бр. 24/2013-пречишћен
текст).
Стратегија развоја Општине
Бачка Паланка 2010. до 2014. године,
усвојена 3.11.2009. године на седници
Скупштине општине Бачка Паланка (Сл.
лист Општине Бачка Паланка бр. 19/2009
и 6/2013), где су дефинисани општи оквири за развој сектора омладине и спорта,
представља следећи неопходан документ
који је у функцији правне утемељености
Стратегије развоја спорта. Како је израда
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нове Стратегије развоја Општине Бачка
Паланка за период 2014-2020. године још
у фази израде, правни и стратешки оквири за израду стратегије развоја спорта су
обухватили одреднице претходне развојне стратегије Општине Бачка Паланка.
Правилник о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се оставрује општи интерес у области спорта у Општини
Бачка Паланка, усвојеном на седници
Општинског већа 19.02.2014. године (Сл.
лист Општине Бачка Паланка бр. 3/2014
и 1/2015.), документ који ближе уређује
начин и поступак финансирања спорта у
Општини Бачка Паланка.
Такође, незаобилазан правни оквир дају и одлуке надлежних органа
Општине Бачка Паланка, које експлицитно опредељују начин и носиоце израде ове стратегије. То се пре свега односи
на: (1) Одлуку о приступању изради
Стратегије развоја спорта у Општини
Бачка Паланка за период 2015-2018. године (Сл. лист Општине Бачка Паланка,
бр. 10/2015) и (2) Решење о образовању
Комисије за израду Стратегије развоја
спорта у Општини Бачка Паланка за
период 2015 – 2018. године ("Службени лист Општине Бачка Паланка", бр.
13/2015). Комисија за израду Стратегије
је формирана у саставу:
1. Марија Пуђа, председник
2. Војислав Зубац, заменик председника
3. Лазар Радош, за члана
4. Никола Лалић, за члана
5. Младен Лучић, за члана
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АНАЛИЗА СТАЊА У
ОБЛАСТИ

4.1. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И
СПОРТИСТИ
На подучју Општине Бачка Паланка укупно је званично регистровано
75 спортских организација (АПР), у 21
спортској грани. Према типу организовања све припадају (100%) категорији
удружења у области спорта (непрофитне
организације - удружења грађана). У односу на период важења претходне стратегије (2010-2014) уочава се повећање броја
спортских грана за 40%, а броја клубова
за око 35%. Међутим, може се говорити
о израженој тенденцији, посебно уочљивој у протекле 2-3 године, да сви клубови нису активни у пуном капацитету и
у складу са позитивном законском регулативом ове области код нас. Стога се
може констатовати да свега 68% од укупног броја тренутно регистрованих спортских организација на подручју општине
Бачка Паланка има коректно уређен систем функционисања, што подразумева и
активну доступност свих података (јавност рада) према органима и спортским
структурама локалне заједнице, што је
уочено и приликом израде ове анализе. У
овој тзв. "првој групи" (активне спортске
организације у пуном капацитету) налази се 40 клубова и 4 општинска савеза.
Условно "другу групу" (спортске организације које не функционишу пуним организационим и спортским капацитетом;
за које се може рећи да "нису озбиљне"
у свом раду) чини око 17% од укупног
броја регистрованих организација; док
"трећу групу" (спортске организације
"само на папиру") чини око 15% од укупног броја регистрованих спортских организација.
Уочени недостаци у организовању
и раду спортских организација биће
предмет контроле надлежних служби (
спортских инспектора).
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Овакви резултати анализе (спроведена на основу извршене анкете међу
спортским организацијама и увидом у
евиденцију Агенције за привредне регистре) указују на већ раније уочене
тенденције које се у бачкопаланачком
спорту појављују већ дужи низ година.
У протеклом периоду су и знатно интензивиране, што је уочљиво кроз појаву да
се све више оснивају различити спортски клубови, често и по 2-3 у истој грани
спорта, без икаквог оправданог (стручног, економског и сл.) разлога, често по
принципу "ако се два тренера и/или члана управе посвађају, сваки од њих оснује
нови клуб". У таквом, често само формалном, облику појављују се као кандидати за финансирање из буџета општине,
обављају своје активности извесно време
(најчешће годину, две) након чега се њихова активност знатно смањује или чак
"гаси". Најчешће је стручни рад у овим
клубовима на веома ниском нивоу, како
у формално-правном смислу (непоседовање законом предвиђених диплома и
лиценци), тако још више у педагошком
погледу. У односу на период претходне
стратегије (2010-2014) када је овај проценат износио око 20% (од укупно 50
регистрованих спортских организација,
40 је радило активно), сада се уочава да
готово 30% спортских организација припада категорији "слабо активних" (може
се рећи и "сумњивих") спортских клубова, што је, несумњиво, тенденција раста
негативне појаве, која дугорочно може
озбиљно да наруши функционисање система спорта у општини Бачка Паланка.
У погледу испуњавања законских
и спортско-гранских обавеза, од укупног
броја активних спортских организација
око 95% су чланице надлежног националног гранског спортског савеза (што
представља и законску обавезу). Мада
проценат од 5% клубова који не испуњавају ову обавезу (у статистичком погеду) на први поглед не представља "зна-
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чајан" број, ова појава, свакако, мора да
забрињава.
Такође, од укупног броја активних
клубова око 85% су чланови надлежног
територијалног спортског савеза (Спортски савез општине) као законски утврђеног начина организовања спортских клубова на подручју локалне заједнице којој
припадају.
Спортисти (као основна категорија људског потенцијала у спорту) чине
најзначајнији фактор спортског система
Општине Бачка Паланка. Из анализираних података види се да у општини Бачка Паланка има укупно активних и регистрованих спортиста око 3200 (3050).
Када се овај број посматра у контексту
укупне популације становништва, тада
се може говорити да се организованим и
редовним спортским активностима бави
око 5% популације. Свакако да овај број
спортиста чине углавном млади, тако
да када се у обзир узме укупна школска
популација (број ученика) у нашој општини (6090) тада су подаци о броју деце
и младих који се активно баве спортом
знатно повољнији. Тако се од укупног
броја ученика основношколског узраста
њих око 30% бави спортом (као чланови
спортских клубова), док се тај број код
ученика средњих школа креће у просеку од 26%. Међутим, када се анализирају
подаци о активним спортистима-такмичарима, на које се могу применити критеријуми о националној категоризацији
спортиста (узраст јуниори и сениори),
тада се уочава тренд опадања (24,5%).
То јасно говори о израженим тенденцијама, које нису својствене само нашој
средини већ и у српском спорту уопште,
да се са порастом хронолошке доби младих, смањује интересовање за активно
бављење спортом. Посебно у контексту
постизања врхунских спортских резултата (националног и међународног нивоа). Томе у прилог говори и податак да
је од укупног броја активних спортиста-
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такмичара из општине Бачка Паланка,
само њих 7 уврштено у националну категоризацију спортиста (период 2015-16)
коју сачињава Спортски савез Србије, а
верификује надлежно министарство, што
је просек од 0,2% од укупне такмичарске популације општине. Томе у прилог
(слика такмичарског квалитета) говори
и податак о броју учешћа бачкопаланачких спортиста у различитим националним селекцијама (свега 1,6%). Наравно,
то свакако не умањује вредности врхунских спортских резултата појединаца и
њихових клубова којих има и сада, али
се у контексту ове анализе морају имати
у виду само спортски резултати који су
постигнути у оквиру система такмичења
надлежног гранског спортског савеза
који је од стране државе препознат као
савез преко кога се остварује општи интерес у спорту.
4.2. СТРУЧНИ КАДАР
Кључ успешног рада у спорту, као и у свим другим делатностима,
јесте стручно знање и његова примена.
Отуда су за успех у свим подручјима
спорта (врхунском, квалитетном, школском и рекреативном), осим материјалне
подршке друштвене заједнице, пресудни
кадрови. Закон о спорту је утврдио да се
стручним радом у спортским организацијама могу бавити спортски стручњаци
и стручњаци у спорту, који имају одговарајући ниво образовања. У контексту
развоја спорта у целини, а посебно младих спортиста, посебан значај и нагласак
се мора ставити на рад и ангажовање
спортских стручњака, а пре свих спортских тренера.
Анализом овог сегмента рада у
активним спортским клубовима у општини Бачка Паланка утврђено је да се
стручним радом вођења тренажног процеса бави укупно 131 тренер, где доминирају особе мушког пола (83,2%). У
погледу њихових стручних компетенција највећи број тренера је са степеном
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стручног звања "оперативни тренер"
(45%), док се са вишим нивоима звања у
клубовима налази знатно мањи број кадрова (виши спортски тренер – 6,8%; дипломирани спортски тренер – 18,3%).То
значи да се у тренажном раду појављује
знатно мањи број спортских стручњака
који имају завршене високе струковне
спортске школе или спортске факултете.
Овакве лоше тенденције додатно оптерећују и тренери који раде без икаквих
спортских квалификација (23,6%), што
је уједно и директно кршење законских
норми, које јасно дефинишу услове и начине обављања стручног рада у спорту.
О највишим стручним компетенцијама
тренера у бачкопаланачком спорту готово да се не може ни говорити (тренера
специјалиста – 2,2%; тренера магистара
спортских наука- 2,2%; тренера са највишим академским звањем доктора спортских наука- 1,5%). Посебно се ови подаци односе на учешће жена спортских
стручњака у раду клубова. Тренера жена
са највишим спортско-стручним звањима нема у бачкопаланачким клубовима,
а од укупног броја жена тренера само 9%
има одговарајуће тренерско звање, док је
око 5% без икакве тренерске квалификације.
У погледу формално-правног ангажовања у клубовима доминира непрофесионални начин рада (хонорарно–37,4%; волонтерски-55,7%). Професионално запослених тренера има свега
7,6% од укупног броја активних тренера. Такође и у погледу испуњавања законских обавеза клубова, који децидно
налажу да у тренажном процесу могу
радити само спортски стручњаци са одговарајућим звањем и националном лиценцом, стање је доста неповољно. Чак
трећина активних тренера не поседује
националну тренерску лиценцу (32,8%)
која је уједно и дозвола за рад. Тренера
који испуњавају ову обавезу (што је ис-
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товремено и обавеза клуба у којем су ангажовани) је око 67%.
Овакво стање кадровског потенцијала у бачкопаланачком спорту поново
скреће пажњу на питање важности бриге о унапређењу стручног рада у спорту.
Наука је већ много пута доказала да је
за реализацију програмских циљева у
спорту веома важна брига о тренерима.
У којој ће се мери млади подстаћи да се
укључе у спорт, какав ће бити квалитет
рада са њима, који ће ниво резултата
спортисти постићи, колико ће се дуго
бавити спортом – све то увелико зависи
од оних који непосредно раде са спортистима. Колико ће тренери искористити
могућности сваког спортисте, пронаћи
примерене садржаје за све узрасне категорије, имати сензибилитета према сваком појединцу, зависи највише од нивоа
њиховог образовања. Није занемарљив
ни значај мотивације, тј. у којој врсти
ангажмана се тренер налази (радном односу, хонорарном, волонтерском или неком другом). Пракса развијених средина
је показала да најбоља опција за спорт
јесте школован тренер који тај посао
ради професионално.
Искуства српског спорта до сада,
показују да клубови у којима се рад своди на хонорарно ангажовање стручњака,
ретко успевају да спортисте задрже у дужем временском периоду или да остваре
значајнији резултат у сениорској конкуренцији. Оваква тенденција је присутна и
у бачкопаланачком спорту. Међутим, ову
чињеницу је могуће веома лако објаснити законитостима технологије стварања
квалитетних резултата. У спорту, наиме,
озбиљан тренажни процес неопходно је
спровести у дужем временском периоду
(кроз бар два олимпијска циклуса) како
би се остварио наступ на неком великом
међународном такмичењу. Клуб без тренера професионалца тешко може да нађе
особу, која ће неколико година са истим
спортистом или селекцијом проводити
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свакодневно више сати, а да при томе
властиту егзистенцију осигура изван
спортске организације. Целокупна брига
о спортистима и свим аспектима њиховог живота често је одлучујућа карика
у стварању врхунског спортисте. Ово је
само један, али веома значајан, разлог
што се врхунски спортски резултати све
скромније и ређе појављују у бачкопаланачком спорту.

чина живота, развоју спорта и врхунског
спортског резултата. Међутим, његова
првенствена улога јесте васпитно-образовна, односно као средства у стицању
здравих животних навика младих, односно навика за физичким вежбањем током целог живота. Главни циљ школског
спорта мора бити физички, интелектуални, морални, социјални и културни развој свих ученика.

Спорт је комплексан савремени
друштвени феномен, у којем се организују веома разноврсни спортски догађаји (спортска такмичења) као места
где спортисти верификују и валоризују
своја спортска постигнућа. Из тог разлога, велику улогу у раду спортских
организација и клубова имају лица која
обављају и друге послове менаџментског
карактера (руководеће, административне, логистичке и сл.), односно послове
стручњака у спорту. Анализом стања је
утврђено да је у раду активних клубова у општини Бачка Паланка, у оквиру
управа ангажовано укупно око 255 лица
(обављају функције волонтерски). Сви
клубови имају своје законске заступнике
(председници клубова) и секретаре, док
је попуњеност других управљачких и,
за спортску организацију не мање битних кадровских позиција, знатно мање.
Готово да се у промилима (испод 1%)
може говорити о активним функцијама
маркетинг-менаџера или ПР-а у клубу.
Такође, спортске судије, као веома битан
фактор развоја спорта, представљају специфичну категорију стручњака у спорту
који значајно доприносе развоју спорта
у целини, а посебно конкретне спортске
гране. У бачкопаланачким клубовима је
активно 29 спортских судија, од чега је
свега 5 жена.

Анализа овог сегмента спорта у
нашој општини је показала да је у оквиру подручја школског спорта доминантна активност – спортска такмчења. Од
нивоа општине, преко окружних и међуокружних, па до републичких школских
спортских такмчења, која се одржавају
једанпут годишње.

4.3. ШКОЛСКИ СПОРТ
Познато је да се у последње време
школски спорт представља као незаобилазна карика у промоцији активног на-

Дакле, реч је о периодичним активностима искључиво такмичарског
карактера. Носилац реализације овог
програма, који је усклађен са републичким програмом Савеза за школски спорт
Србије, у нашој општини је Савез за
школски спорт Општине Бачка Паланка.
У сарадњи са основним и средњим школама реализује систем међушколских
спортских такмичења за подручје наше
општине. Такође, интензивно сарађује и
са сличним организацијама на подручју
Јужно-бачког округа, где се за поједине
спортске дисциплине појављује и као технички организатор вишег нивоа школских такмичења.
Такмичења школског спорта се на
општинском нивоу углавном организују
и реализују у 6 спортских дисциплина:
одбојка, кошарка, рукомет, мали фудбал, стони тенис и карате. Праћење овог
подручја последњих година је показало
релативно малу заинтересованост школа
за активно учешће. Углавном се на ова
такмичења редовно пријављују школе са
ужег подручја града Бачка Паланка (три
основне и три средње школе), док су школе са подручја сеоских месних заједница
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знатно мање активне. Једино се у спортској дисциплини мали фудбал овај проценат креће око 90%. Остале спортске
дисциплине су знатно мање заступљене.
Тако, на пример, у програму за основне школе у школској 2014/15 години на
општинском школском спортском првенству учешће је било следеће: одбојка
(ош-60%; сш-100%), рукомет (ош-20%;
сш-70%); кошарка (ош-40%; сш-80%);
мали фудбал (ош-90%; сш-100%), стони
тенис (ош-30%; сш-90%), карате (ош-50%;
сш-20%). Победници ових такмичења су
се, по аутоматизму, пласирали на окружни ниво такмичења. Међутим, само у две
спортске гране су изборили пласман и на
следећи (међуокружни) ниво. Од осталих
спортских дисциплина само неколико
појединачних наступа спортиста ученика је било на вишим нивоима такмичења
у спортовима: пливање, атлетика и тенис.
Наравно, све као последица тренирања
ових спортова ван школа (у пливању и
атлетици и ван наше општине).
4.4. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
Општа је појава, како код нас, тако
и у свету, да највећи број људи након завршене основне и средње школе престајe
да буде активно у погледу редовног физичког вежбања. То доводи до нежељених последица које се огледају у смањивању општих способности, опадања
здравља и опште отпорности организма
на штетне факторе који су у савременим
условима живота све бројнији.
Последњих двадесетак година, у
свету али и код нас, све више се подиже свест о важности редовног физичког
вежбања. У свету се овај тренд динамично развио тако да се све већа пажња
посвећује програмираном телесном вежбању као фактору здравља. Осим што
директно утиче на побољшање здравља,
оно помаже и правилном психофизичком развоју деце, одраслих, али и особа
оштећеног здравља и старијих особа.
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Бројна истраживања у свету и код нас
указала су на значај редовне физичке активности за одржавање и побољшавање
здравља. Научно је доказано да физичка
активност, осим корективно-компезаторне улоге, утиче и на позитивне промене људских способности и телесних
карактеристика. Свест људи о потребама
и вредности спортско-рекреативног вежбања први је услов за формирање трајних
активних интереса за подручје спортске
рекреације (рекреативног спорта). Информисање и пропаганда би требале да на
ефикасан, рационалан и научно заснован
начин допринесу развијању трајног интереса за спортско-рекреативне активности, те да у најпривлачнијем облику
саопштавају основна знања.
У стручној (и научној) литератури овом подручју спорта се у терминолошком погледу појављује више назива
(спорт за све, спортска рекреација, рекреативни спорт, и сл.) мада су они само
синоними за једно заједничко подручје
чији је основни задатак –оптимализација
писхосоматског статуса човека. Закон о
спорту Републике Србије је ову област
дефинисао на следећи начин: рекреативни спорт (спорт за све) јесте област
спорта која обухвата бављење спортским
активностима ради одмора и рекреације,
унапређивања здравља или унапређивања сопствених резултата, у свим сегментима популације. У том контексту ће
се ово подручје третирати и у оквиру ове
стратегије.
Анализа овог подручја у Општини Бачка Паланка је показала да је
рекреативни спорт и организовано физичко вежбање, нажалост, доминантно
брига самих грађана, односно појединца. И поред добрих инфраструктурних
услова за рекреативни спорт, посебно у
граду Бачка Паланка, уочљиво је веома
мало системски организованих и стручно вођених програма рекреативног спорта. Углавном ово подручје спорта егзи-
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стира по принципу самоорганизовања
појединаца или мањих група вежбача.
Организовани облици рекреације се
одвијају у свега три регистрована клуба
рекреативног спорта, од чега су два доминантно окренута фитнес програмима,
а један рекреативним програмима на отвореном (outdoor активности). Међутим,
уочљива је тенденција да се организовањем грађана у рекреативном вежбању
баве појединци који стихијски и стручно
неутемељено "окупљају" мање или веће
групе заинтересованих грађана, пружају
им услуге "стручног" вођења рекреације,
наплаћују своје услуге, али их обављају
без институционалног оквира (нису регистровани, не поседују одговарајуће дипломе и лиценце, и сл.). Још је више поражавајући податак да за такве своје ''услуге'' веома често користе јавне спортске
објекте (школске сале, спортске хале, терене СРЦ, и сл.).
Доступни подаци говоре да је, раније једини вид укључивања одраслих
(радника, запослених) у организовани
вид рекреативног спорта кроз учешће у
такмичарском програму СОРВ (радничке игре), сада веома слабог интензитета.
Одвија се периодично, углавном кроз
повремене и сезонске такмичарске активности (које трају неколико дана), без
јасног концепта перманентног спортскорекреативног вежбања током целе године. Такође, овај вид рекреације није системски интегрисан у спортску структуру
на општинском нивоу, већ се доминантно
одвија под ингеренцијама синдикалних
организација (Савез самосталних синдиката). У последње време га одликује
и све мања заинтересованост радника за
учешће (у односу на изражену масовност
у претходним деценијама).
У оквиру овог подручја може се
говорити и о специфичној спортској популацији, а то је спорт инвалида. У Општини Бачка Паланка овом питању се поклања најмања пажња. Углавном се овај
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веома значајан облик спорта (посебно
гледано са социолошког аспекта) одвија
уз индивидуалне напоре појединаца ентузијаста. У Бачкој Паланци постоји
једна спортска организација која окупља
инвалидна лица ради бављења спортско-рекреативним активностима које су
примерене њиховим потенцијалима. За
бављење активностима параолимпијског
спорта (у систему параолимпијског
спорта Олимпијског комитета Србије)
у нашој општини не постоји ни једна
спортска организација.
4.5. НАСИЉЕ И НЕДОЛИЧНО ПОНАШАЊЕ НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА
Посебан изазов за развој спорта
јесте насиље на спортским приредбама.
Сви инциденти на спортским такмичењима и ван њих, чији су актери организоване групе, које се окупљају под окриљем спортских организација и утичу
на пословање спортских организација –
на дужи рок утичу на одбијања спонзора
да уђу у систем финансирања и подршке
спорту. Истовремено, утицај тих негативних појава се огледа у смањењу интересовања грађана да присуствују спортским такмичењима с једне стране, као и
у подршци најмлађој популацији да се
бави спортом, с друге стране.
4.6. ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА
Финансирање основних подручја
спорта (врхунског, такмичарског-непрофесионалног, рекреативног, школског
и спорта особа са инвалидитетом.), као
и других пратећих ресурса (спортске
инфраструктурe, здравственe заштитe
спортиста, осигурања од последица несретног случаја, дијагностикe, едукацијe
кадрова, и тд.) сигурно да представља
једно од најважнијих питања односа локалне самоуправе према спорту, а тиме и
стратегије његовог развоја.
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Организације у области спорта
у Републици Србији, а тиме и у локалним заједницама, имају веома ограничене финансијске ресурсе, а често и веома
слабу базу за приходовање. Из тог разлога, брига о њиховом одрживом финансирању представља функционални приоритет. Као што је у националној стратегији и напоменуто, изазови у финансирању спорта су вишеструки: девастирана
економија и пад стандарда; неадекватна
или недостајућа спортска инфраструктура; финансијски слаби извори у јединицама локалних самоуправа; ограничења
у спонзорству; велико "црно тржиште"
у области игара на срећу из чијег прихода се делимично финансира спорт; мали
приходи од продаје улазница, и др. Већина ових узрока је присутна и на подручју
Општине Бачка Паланка. У српској
пракси се као посебан проблем појављује
одсуство јасних критеријума и процедура за финансирање програма у многим
јединицама локалне самоуправе, који је
додатно усложњен одсуством адекватне
контроле утрошка одобрених средстава
и ефеката реализације програма. Прироритети утврђени Законом о спорту се
већином не поштују. Посебно је уочљива
несразмера између финансирања рекреације и такмичарског спорта, а у оквиру
такмичарског спорта повлашћен положај
појединих спортова, иако не постоје одговарајући повратни ефекти. Ове констатације из националне стратегије би требало посебно узети у обзир, те водити
рачуна о њиховом, што је могуће већем
елиминисању, у стратегији развоја спорта у нашој општини.
Финансирање спортских организација у Општини Бачка Паланка,
сходно и економским приликама у средини у којима делују, је и даље једно од
највећих проблемских питања. У односу
на период од пре неколико година, када
су се спортске организације већим делом финансирале из сопствених извора,
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а мањим делом из буџета општине, последње три године се ситуација знатно
изменила. Код готово 95% спортских
организација највећи део финансијских
прихода ослоњен је на средства буџета
оптшине, а код значајног броја њих то је
и једини извор финансирања активности.
Резултати анализе су показали да
се просечно око 56% укупних финансијских прихода активних спортских
организација односи на средства која су
остварена из буџета општине намењених спорту (у 2015. години њихов износ
је био 31.000.000 динара: за редовне програме 28.000.000; за посебне програме
2.500.000; текућа резерва 500.000). Донације као извор финансирања се крећу
просечно око 14%, чланарина око 10%,
спонзорство око 3%, док остале врсте извора попуњавају буџете клубова са око
15% (сопствене активности, додатни послови и услуге, и сл.). У односу на пропорције расподеле средства буџета се усмеравају за редовне програме спортских
организација (91,%) и посебне програме
спортских организација (9%). Такође,
део средстава из буџета се директним
трансфером усмерава организацијама и
установама које реализују услуге осигурања и здравствене заштите. То значи
да трошкове ових обавеза за своје активности клубови не сносе директно (што се
може сматрати и њиховим индиректним
приходима).
Начин расподеле средстава из
буџета општине намењених спорту је у
протекле три године имао измењен карактер. За разлику од начина финансирања до сада, да се средства за спортске
организације распоређују преко Спортског савеза општине, у овом периоду је
послове процене програма и висине средстава која се одобравају на годишњем
нивоу вршила ''Комисија за оцену годишњих и посебних програма којима се
остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачка Паланка'' (као радно
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тело председника општине) на основу расписаних Јавних позива за доделу средстава
за финансирање трошкова спортских организација из буџета Општине Бачка Паланка и на основу расписаних Јавних позива
за доделу средстава за финансирања посебних програма којима се остварује општи
интерес у области спорта, а по основу Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта у Општини Бачка Паланка. Одобрена средства, на
основу закључка Комисије, дистрибуирана
су спортским организацијама директно из
буџета општине, како за редовне програме,
тако и за посебне програме спортских организација.
4.7. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Ниво бављења спортом у сваком
друштву значајно зависи од броја, разноврсности и доступности потребних спортских објеката. За овај сегмент ресурсне
основе спорта у Општини Бачка Паланка
може се рећи да представља једну од ''светлијих тачака''. У свим местима општине
постоје фудбалска игралишта, од чега у
граду Бачка Паланка три. При школама
постоје и школски спортски полигони, где
своју активност могу обављати и клубови
из породице тзв. ‘’малих спортова" (углавном су то отворена кошаркашка и рукометна игралишта). Од затворених спортских
објеката у општини, на првом месту је
Спортска хала ‘’Тиквара" која једина задовољава све стандарде за обављање спортске делатности (тренажна и такмичарска
активност у области врхунског спорта) у
категорији тзв. ‘’дворанских спортова", а
такође и за тренажни рад свих категорија
спортских организација.
Када је реч о школским спортским
салама (сале за наставу физичког васпитања) последњих година је приметно побољшање услова. У ранијим периодима,
када су постојале само три сале за физичко
васпитање затвореног типа (ОШ "Десанка
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Максимовић" Бачка Паланка, ОШ "Милета
Протић" Товаришево и ОШ "Здравко Челар"
Челарево), сада је овај сегмент спортске
инфраструктуре богатији за још три нова
затворена спортска објекта (ОШ "Жарко
Зрењанин" Обровац, ОШ "Браћа Новаков"
Силбаш и ОШ "15 Октобар" Пивнице), а у
току је изградња и спортске школске сале у
Младенову, као и спортске хале у Гајдобри.
То свакако да доприноси укупном побољшању услова за бављење спортом, посебно
у приградским насељима наше општине.
Такође је и већи број отворених школских
терена и полигона у последње две-три године ревитализован.
Одржавање спортских објеката који
су у надлежности и власништву школа, а
које користе и поједине спортске организације, је под ингеренцијом органа ових
просветно-педагошких установа. О Спортској хали, једином капиталном и комплексном спортском објекту у општини, брине
ЈП СРЦ ‘’Тиквара" у чијој је надлежности
и комплекс отворених спортских терена,
као саставни део СРЦ. Остали постојећи
спортски објекти (игралишта и стадиони)
су у надлежности спортских организација
које их користе или појединих Месних
заједница.
Међутим, један од проблема који
се континуирано појављује током дужег
низа година јесте стратегија коришћења
ове спортске инфраструктуре од стране
спортских организација. Коришћење садржаја СРЦ "Тиквара" који је јавна установа
(финансирана из буџета општине) и основана са циљем обезбеђивања просторних
и садржајних услова за бављење спортом
и рекреацијом, је за активне спортске организације углавном "бесплатно" (буџет
општине обезбеђује средства за рад СРЦ),
односно регистоване спортске организације из Бачке Паланке не плаћају коришћење термина. Међутим, коришћење
школских спортских сала је за спортске
организације још увек највећи проблем.
Готово сви клубови који користе одобрене
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термине за своје активности у школама, плаћају за њих одређени облик надокнаде. Мада
се и школске спортске сале сматрају објектима од јавног значаја, директори школа су
једини и ексклузивни "власници" термина за њихово коришћење. Анализом је утврђено
да у структури накнаде за коришћење школских спортских сала, клубови углавном своју
обавезу измирују на следеће начине: плаћа економску цену (38,1%); плаћа бенефицирану
цену (19%); компензира на друге начине (куповином школске, техничке, ИТ опреме, и
сл. – 14,3%); не плаћа коришћење (28,6%).
4.8. СВОТ АНАЛИЗА
СНАГЕ
• заинтересованост младих за спорт
• добра спортска инфраструктура
• подршка родитеља
• постојање адекватног стручног кадра
(професора физичке културе)
• спортска традиција
• подршка локалне самоуправе
• подршка јавности
• постојање адекватног територијалног
спортског савеза
• активности
на
организовању
школских спортских такмичења
• здравствена заштита спортиста
• брига о осигурању активних
• спортиста
ШАНСЕ
• појединачни квалитет спортиста репрезентативног нивоа
• конкурентност
бачкопаланачког
спорта у односу на друге локалне
заједнице
• релативно стабилан реални сектор у
општини
• добра сарадња са високошколским
институцијама из области спорта
• постојање приватне иницијативе у
области рекреативног спорта
• постојање адекватног стручног кадра
са највишим спортским и академским
компетенцијама
• постојање локалних медијских ресурса
• интегрисаност једног броја спортских
стручњака из општине у рад националних спортских организација и институција

СЛАБОСТИ
• висок проценат неадекватно школованог
стручног кадра који раде у клубовима
• неконтролисано и економски неоправдано
оснивање већег броја спортских клубова у
појединим спортским гранама
• непостојање система рекреативног спорта
• слабе менаџментске структуре у клубовима
• недостатак финансијских ресурса у клубовима
• слаба опремљеност клубова одговарајућом
спортском опремом и реквизитима
• одсуство стратегијског планирања у клубовима
• одсуство ангажовања стручњака са највишим академским компетенцијама у систему
спорта у општини
• велики број стручних кадова који раде волонтерски
ПРЕТЊЕ
• знатна комерцијализација коришћења школских спортских сала за рад клубова
• лоша сарадња локалне самоуправе и територијалног спортског савеза
• непостојање адекватне стручне
• контроле рада спортских организација у сфери рекреације
• недовољно коришћење локалних медија за
пропагирање вредности и значаја спорта за
младе
• недовољно коришћење међународних спортских контаката које остварују поједини
спортски стручњаци из наше средине
• слаба заинтересованост привредних субјеката за улагање у спорт
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5.
УЛОГА ЈАВНОГ И
НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА У
СИСТЕМУ СПОРТА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
У Стратегији развоја спорта у Општини Бачка Паланка за период 2015-2018.
године може се поћи од опште утврђеног
става да локална заједница има суштински значај за промоцију спорта као виталне
јавне службе на територији своје локалне
самоуправе, те да њени органи у остваривању циљева, како националне, тако и локалне стратегије, морају дефинисати јасно
обавезујуће ставове:
•

локална заједница треба да даје
приоритет развоју рекреативног
спорта и што већем обухвату
бављења грађана спортском
рекреацијом, укључујући и
неорганизоване
и
спонтане
облике упражњавања спортских
активности;

•

спортски капацитети
да буду безбедни и
испланирани;

•

зација у области спорта као и
сарадња са сл. (канцеларија за
младе и сл.);
•

спорт треба да буде укључен у
сва планирања на локалном нивоу, као што су: образовање,
здравство, социјалне службе,
уметност;

•

ефикасна спортска политика на
локалном нивоу може да буде
одређена и спровођена кроз ефикаснију сарадњу јавног и приватног сектора;

•

локална самоуправа треба да
остварује трајну, ефикасну и коректну сарадњу са удружењима и организацијама у области
спорта, поштујући одредбе Закона о спорту и на њему заснованих подзаконских аката, као и
све друге позитивне правне прописе који су у директној или индиректној вези са спортом.

треба
добро

Дакле, може се закључити да,
уважавајући националну стратегију где
спортски објекти треба да буду су чиниоци система спорта у Републици
доступни свима, а накнаде за Србији дефинисани у два сектора - јавном и
коришћење тих објеката треба да невладином, у Општини Бачка Паланка
систем спорта, такође, чине два сектора:
буду примерене;

•

сви становници у локалној
заједници имају право да
развијају сопствене способности
кроз
спортске
активности
које
одговарају
њиховим
индивидуалним могућностима;

•

финансирање спорта, као јавне
службе, у највећој мери је
одговорност локалних власти,
те се мора одвијати уз апсолутно
поштовање свих на закону
заснованих позитивних правних
норми;

•
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1. Јавни сектор, кроз носиоце система власти на локалном нивоу,
утврђених Статутом Општине
Бачка Паланка, као и јавна
предузећа и установе основане
за поједине области деловања
локалне самоуправе; и
2. Невладин сектор, као представници субординативног уређења
система спорта у Србији, где посебно место заузимају:

а)
Територијални
спортски
треба помоћи и поспешити аксавез
(Спортски
савез
Општине
Бачка
тивности невладиних органи-
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Паланка), као организација у области спорта са одређене територије, која је основана
ради уређивања и остваривања спортских питања од заједничког интереса, те директно
сарађује са органима локалне самоуправе и координише активности између локалне
власти и спортских организација. На то упућују и одредбе Националне стратегије где
је наглашено следеће: "...посебно је потребно обезбедити да у свакој јединици локалне
самоуправе постоји територијални спортски савез..."
б) Спортске организације, као основне ћелије система спорта у Општини Бачка
Паланка у којима се може сагледати реалан живот спортиста, а које су данас оптерећене
бројним проблемима.
в) Савез за школски спорт, као територијална спортска организација чији је фокус деловања усмерен на успостављање и развој система школског спорта за територију
Општине Бачка Паланка, укључујући и организацију и спровођење система школских
спортских такмичења (као облика међуресорне сарадње).
Графикон 1: Чиниоци система спорта у Општини Бачка Паланка

6. СТРАТЕГИЈСКО УСМЕРЕЊЕ СПОРТА У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА
Полазећи од стратешких опредељења развоја спорта у Републици Србији до 2018.
године, досадашњих искустава током реализације Стратегије развоја спорта у општини
Бачка Паланка за период 2010-2014. године, као и Стратегије развоја Општине Бачка
Паланка, спорт у Општини Бачка Паланка ће се развијати у складу са следећим принципима:
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6.1. ВИЗИЈА
Спорт у Општини Бачка Паланка је област од посебног значаја, која има
директан утицај на унапређење квалитета
живота и обогаћивање друштвених односа
становника Општине Бачка Паланка, кроз
њихово активно учешће у спортским и
спортско-рекреативним активностима, те
представља друштвени фактор који је од
суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота.

•

Стабилно и транспарентно финансирање спорта у Општини
Бачка Паланка;

•

Унапређење изградње, одржавања и коришћења спортских
објеката у јавној својини, уз уважавање приоритета спорта деце и
младих, приликом експлоатације
спортске инфраструктуре; поштовање принципа коришћења
спортских објеката без плаћања
партиципације за организације
које се баве спортом деце и омладине, у складу са дефинисаним
критеријумима;

•

Унапређење стручно-педагошког рада у организацијама спорта, уз стриктно поштовање принципа ангажовања спортских
стручњака са одговарајућим нивоом квалификација (у складу
са Законом о спорту и подзаконским актима);

•

Подршка за бављење спортом на
највишем нивоу, посебно за спортисте који постижу запажене
спортске резултате на највећим
међународним спортским такмичењима, у складу са критеријумима.

6.2. МИСИЈА
Спорт у Општини Бачка Паланка
представља организовани систем, активно подржан од стране локалне самоуправе, у коме ће сваки грађанин имати право
и могућност да се бави спортом. Основна
идеја бављења спортом у Општини Бачка Паланка јесте развој личности сваког
појединца, одржавање доброг здравља, побољшање физичких способности, бољег и
сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређење квалитета живота сваког грађанина, као и постизања врхунских
спортских резултата.
6.3. СТРАТЕГИЈСКИ ФОКУС
•

•

Обезбеђивање свих услова за
веће укључивање деце и омладине у спортске активности у свим
насељеним местима општине,
развој и унапређење рекреативног спорта, као и школског
спорта, у складу са Законом о
спорту и Националном стратегијом развоја спорта у Србији;
Дефинисање система спорта у
Општини Бачка Паланка, кроз
активно и системско деловање
одговарајућег
територијалног
спортског савеза (у складу са Законом о спорту и Националном
стратегијом) за област такмичарског и рекреативног спорта, односно Савеза за школски спорт у
области школског спорта;

28. децембар 2015. године

6.4. СТРАТЕШКИ ПРИНЦИПИ
•

Приоритет развоју сопственог
спортског потенцијала у Општини Бачка Паланка кроз најшири
обухват деце и младих школског
узраста у спортске активности,
према индивидуалним афинитетима и склоностима;

•

Доступност спортских и спортско-рекреативних
активности
свим грађанима Општине Бачка
Паланка без обзира на узраст,
пол, здравствено стање, националну, верску и конфесионалну
припадност, у складу са прин-
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ципима рекреативног спорта и
концепта "спорта за све";
•

•

•

•

Сарадња на свим нивоима
локалне заједнице, посебно у контексту међуресорне
срадње, уз укључивање и привредних субјеката, ради постизања заједничког циља - стварање здравих грађана општине, те васпитавање нације у
духу хуманистичких вредности које у себи садржи спорт
као друштвена појава, посебно
њен део који је обухваћен кроз
спорт младих;
Заједничко деловање и реализација програма школског
спорта са основним и средњим
школама у Општини Бачка Паланка;
Стратешко повезивање најуспешнијих спортских организација у појединим спортским
гранама, са истакнутим и афирмисаним спортским клубовима у великим градским центрима, у циљу даљег спортског
усавршавања и афирмације
најталентованијих и најуспешнијих младих спортиста из Бачке Паланке;
Активна подршка спортским
организацијама и спортистима
који постижу врхунске спортске резултате, у спортовима и
спортским дисциплинама које
су препознате и признате од
стране националних спортских савеза, Спортског савеза
Србије и Олимпијског комитета Србије, уз поштовање
принципа непрофесионалног
бављења спортом.
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6.5. ПРИОРИТЕТИ СТРАТЕГИЈЕ
Националном стратегијом развоја
спорта дефинисане су четири приоритетне области, а акционим планом су
дефинисани како општи тако и посебни
циљеви. Полазећи од опредељења да се
Стратегија развоја спорта у Општини Бачка Паланка заснива на њеним кључним
детерминантама, приоритети и ове стратегије се односе на:
1. развој спорта деце и омладине, укључујући и школски
спорт;
2. повећање
обухвата
бављења грађана спортском
рекреацијом, њен развој и
унапређење;
3. развој и унапређење врхунског непрофесионалног спорта;
4. развој и унапређење спортске инфраструктуре.
Имплементација Стратегије захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца спортског система
у Општини Бачка Паланка. Да би приоритети стратегије били успешно реализовани, потребна су јасна правила и
прецизно дефинисани носиоци система
спорта у Општини Бачка Паланка, као
кључни чиниоци неопходни за реализацију ове стратегије.
6.5.1. Спорт деце и омладине;
школски спорт
За децу и младе физичка активност представља природни облик кретања, где доминира изазов и уживање
засновано на игри. Стога би спорт у свим
својим појавним облицима требао бити
доступан свим младима без дискриминације. Тиме се стварају услови за једнаке
могућности учествовања у спорту, како
за дечаке, тако и за девојчице, односно
уважавају карактеристичне потребе сва-
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ког узрасног периода. Како је наглашено
и у националној стратегији развоја спорта, улога физичких активности у образовању деце, стицању моторичких способности, стицању друштвених способности и очувању здравља је изузетно битна.
При том, добробит детета, без обзира на
узраст, увек мора бити најважнији циљ.
Практично организовање спортских активности је општеприхваћено као сврсисходно за децу и омладину и има позитиван утицај на њихов физички, ментални, психолошки и друштвени развој. У
том смислу, спорт се мора у целини (кроз
његово активно упражњавање – физичко
вежбање) третирати као главно средство
за физичку и менталну добробит деце и
суштински је битан за превенцију здравствених проблема.
Спортске активности у предшколском узрасту често су предмет полемика. Док су једни аутори поборници ране
специјализације, други сматрају да би
дете требало пустити да се окуша у неколико индивидуалних и колективних
спортова. У последње време превладава
мишљење да би спортске активности у
овом узрасту требало да уважавају, пре
свега, специфичности ове узрасне категорије. Свакако да је важно поштовати и
потребу и жељу деце за такмичењем, али
никако не дозволити да спортски резултат буде основни циљ, да специфичност
надвлада општост. Такмичења је неопходно прилагодити непосредним учесницима кроз правила, термине, места
одржавања, реквизите, награде и друге
организационе елементе.
Кључну компоненту школског
спорта представља наставни предмет физичког васпитања у основним и
средњим школама. Овај вид васпитања је
неодвојиви део општег васпитања, што
му обезбеђује статус васпитно-образовног подручја, а не само пуког школског
предмета.
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За свестрани развој деце од круцијалног значаја је одговарајуће физичко
образовање у школи и бављење ваннаставним спортским активностима у школским спортским секцијама и школским
спортским друштвима. Сви млади треба
да добију адекватно физичко образовање
и стекну основне спортске вештине у оквиру редовног наставног програма или у
оквиру ваннаставних активности, чиме
се омогућава свакодневно бављење спортом. Школе треба да постану привлачна
места где ће млади проводити своје слободно време на отвореном простору, играјући различите игре, као и да одговоре
на прихватљиве нове трендове у спорту.
Квалитет физичког образовања и
спортске обуке треба да буде обезбеђен и
унапређен кроз квалификовани стручни
кадар - наставнике и професоре физичког васпитања, уз одговарајуће мере за
надзор квалитета. Школе би требало да
све ученике током трајања школовања, а
посебно у завршним разредима, упознају
са радом спортских клубова, односно реализују активну сарадњу са њима. Такође и да своје спортске терене и објекте
ставе у функцију, како школских спортских секција, тако и спортских клубова у којима би ученици наставили своје
спортско усавршавање. То подразумева и
да се школе морају старати о сталном обнављању одговарајућих спортских справа и реквизита који су адекватни (безбедни, стандардизовани и усаглашени са
спортским правилима) за упражњавање
спортских садржаја.
Посебан нагласак треба ставити
на учешће девојчица у спортским активностима. То подразумева да локална
заједница треба обезбедити додатне услове и различитим мерама подстицати
школе, али и спортске организације, да
своје активности усмере ка анимирању
девојчица на бављење спортом. И не
само да се баве почетним нивоима спортског вежбања, већ и да што дуже остану
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у спорту, с тим да ниво и интензитет тренинга и такмичења треба да буде адекватан њиховом узрасту, као и физичким
и менталним карактеристикама. Због
тога треба посебно подржати оне спортске организације у којима се девојчице у
значајној мери баве активно тренажним
процесом.
За остваривање овако дефинисаног усмерења кључну улогу имају сви
нивои локалне власти у Општини Бачка
Паланка. Како је наглашено и у националној стратегији развоја спорта, локалне власти морају инсистирати, да се
координација спортских активности и
програма спорта младих обавља преко
територијалног спортског савеза (Спортски савез општине). То ће обезбедити њихову ефикасну реализацију, са основним
циљем да се стимулишу акције на локалном нивоу на повећању физичких активности становништва и адекватног коришћења слободног времена. Приоритет
је унапређење локалне спортске средине,
уз подршку како организованим тако и
неорганизованим спортским активностима становништва. При том, млади треба да имају апсолутни приоритет, те да
буду консултовани приликом процене
локалних потреба (адекватним научним
и практичним методама и начинима детекције њихових ставова и мишљења).
Када је у питању спортска инфраструктура, активности треба да буду, пре свега, усмерене на појачан ниво одржавања
и експлоатације спортских објеката, те
њихово рационално коришћење.
Школски спорт представља незаобилазну карику у промоцији активног
начина живота, развоју такмичарског
спорта и, на крају, постизања врхунских
спортских резултата. У оквиру школског
спорта, школе на подручју Општине
Бачка Паланка имају централну улогу.
Нужно је обезбедити да се настава физичког васпитања у потпуности реализује према дефинисаним националним
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плановима и програмима и да се спортске секције реализују како је прописано у
документима надлежних министарстава.
Циљ треба да је усмерен на анимацију ученика ка редовном физичком
вежбању, кроз забаву и игру, те да се
задовоље основни приоритети школског
спорта: свеобухватност, препознавање
талената и здравствени аспект. Главни
циљ школског спорта мора бити физички, интелектуални, морални, социјални
и културни развој свих ученика. Када су
у питању школска спортска такмичења,
приоритет су такмичења унутар школа и
на нивоу општине.
Дакле, општи циљ Општине Бачка Палнка у овом сегменту стратегије
јесте да деца и млади, путем спорта, усвоје потребна знања о свим облицима
физичке активности које су у функцији
изградње правилних кретних навика,
као и о здравим стиловима живота.
Применом ове стратегије треба да
се обезбеди:
•

да млади у Општини Бачка
Паланка развију љубав према спорту и стекну позитивне навике ради целоживотног
учешћа у редовним физичким
активностима;

•

да се основе за учешће у спорту успостављају током раних
година (до 14. године);

•

да се побољша, адекватно нормативно унапреди, редовније
прати, контролише и стално унапређује стручни рад у
спорту деце и омладине;

•

да се јачају везе између школа
и спортских организација;

•

да се подстичу спортови и
манифестације које привлаче децу и омладину, а да се
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постојећа спортска инфраструктура учини што доступнијом за коришћење од стране
деце и омладине;
•

цију и унапређење школског
спорта;
•

унапређење медијског праћења
и промоција школског спорта на ниову локалне заједнице, с циљем неговања културе спортског понашања, фер
плеја, сарадње, толеранције и
поштовања различитости на
спортским теренима и поред
њих;

•

унапређене сарадње и повезивања школа са организацијама у области спорта (спортски
клубови у општини), те подстицање подршке програмима
у спортовима који масовније
привлаче децу и младе.

да активности школског спорта (организационе, материјалне и стручне) буду значајно
унапређене.

На основу постављених општих
циљева, посебни циљеви развоја спорта деце и младих у Општини Бачка Паланка се утврђују кроз:
•

побољшање
материјалнотехничких услова за реализацију активности школског
спорта;

•

повећање броја спортских
секција и других ваннаставних
спортских активности у основним и средњим школама;

•

материјална и друга стимулација стручних кадрова који
раде у активностима школског спорта, посебно школских
спортских секција;

•

побољшaн стручно педагошки
рад и унапређена институционална сарадња у оквиру школског спорта;

•

подизање нивоа стручног рада и квалификација спортских
стручњака који раде са децом
у спортским организацијама,
уз стриктно поштовање закона
и других подзаконских аката;

•

повећано учешће ученика на
школским и међушколским
спортским приредбама (спортским
манифестацијама
и
спортским такмичењима);

•

подстицање свих органа власти (и појединаца) на значајније укључивање у реализа-
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6.5.2. Повећање обухвата бављења
грађана спортском рекреацијом, њен
развој и унапређење
Општа је појава, како код нас, тако
и у свету, да највећи број људи након завршене основне и средње школе престајe
да буде активно у погледу редовног физичког вежбања. То доводи до нежељених последица које се огледају у смањивању општих способности, опадања
здравља и опште отпорности организма
на штетне факторе који су у савременим
условима живота све бројнији (тегобе везане за локомоторни апарат, поремећаје
метаболизма, кардиоваскуларни и респираторни систем). Познавајући етиологију великог броја хроничних сметњи,
неопходно је предочити мере и поступке
у циљу корекције и компензације штетних утицаја на човека. Активности, као
што су редовно пешачење, вежбање у
фитнес клубовима, часови аеробика, све
врсте спортско-рекреативних програма, припадају природним физиолошким
учинцима који могу допринети одржавању виталних људских способности на
вишем нивоу. Њихова примена је једнако
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важна у свим раздобљима људског живота.

на позитивне промене људских способности и телесних карактеристика.

Сви релевантни међународни документи у области спорта, као и наше
национално спортско законодавство, истичу да свако има право да се бави спортом, с тим да такво бављење мора бити
хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном
средином и друштвеним окружењем,
фер, толерантно, етички прихватљиво,
одговорно, независно од злоупотреба
и циљева који су супротни спортском
духу и доступно свим грађанима под
једнаким условима без обзира на узраст,
ниво физичке способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично
својство.

Уважавајући одредбе националне
стратегије развоја спорта, реализовањем
садржаја и програма рекреативног спорта грађани Општине Бачка Паланка би
остварили бројне користи, као што су:
унапређење индивидуалне здравствене заштите, посебно борбе против растућег проблема гојазности; унапређење
здравља, превенције болести и рехабилитације; очување животне средине;
спречавање антисоцијалног понашања;
омогућавања младим људима најбоље
могуће стартне позиције за даљи живот;
омогућавање што дуже радне ангажованости и развоја радних способности; повећање индивидуалних и колективних
способности, посебно жена; обезбеђење
једнакости полова; борба против дискриминације и маргинализације; спречавање полне дискриминације, дискриминације особа са инвалидитетом, старих
и сиромашних; спречавање дискриминације припадника других етничких група и предупређење сукоба; подстицање
друштвене интеграције; подстицање сарадње и друштвене покретљивости; заштита људских права; подизање образовних критеријума, итд.

Стога је и циљ ове Стратегије да
се у Општини Бачка Паланка успостави,
реализује и унапреди способан, одржив
и координиран рекреативни спорт, који
може да обезбеди квалитетне могућности за учешће у својим програмима
за што већи број грађана наше локалне
заједнице. У том погледу треба подстицати све облике спортске рекреације и
коришћења свих потенцијала покрета
"спорта за све" који егзистира у ширем
окружењу.
Последњих тридесетак година у
свету је знатно порасла свест о важности редовног физичког вежбања, тако да
се све већа пажња посвећује програмираном телесном вежбању као фактору
здравља. Осим што директно утиче на
његово побољшање, рекреативно вежбање помаже и правилном психофизичком развоју како деце, тако и особа свих
животних доби, као и код особа оштећеног здравља. Бројна истраживања у свету, али и код нас, указала су на значај
редовне физичке активности за одржавање и побољшавање здравља. Научно
је доказано да физичка активност, осим
корективно-компезаторне улоге, утиче и

Општи циљ у подручју рекреативног спорта се утврђује кроз: повећан
обухват бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно жена,
особа са инвалидитетом и старих.
Реализацијом овог стратегијског
циља постигло би се:
•

стварање одрживог и координисаног сектора који ће се
бавити организацијом рекреације свих грађана Општине
Бачка Паланка, те као своје исходиште створити могућности
за повећан обухват грађана
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особа са инвалидитетом и старих;

који се активно баве рекреативним вежбањем;
•

подстицање осмишљавања и
реализација програма и пројеката у области рекреативног
спорта, као и организација
рекреативних спортских манифестација од значаја за општину;

•

стварање прилика и мотивисања младих да се баве рекреативним вежбањем, те тако
стекну навику и потребу која
ће трајати целог живота.

Посебни циљеви су:
•

подстакнута и ојачана свест о
важности редовне физичке активности;

•

побољшање
материјалнотехничких и инфраструктурних услова који ће допринети
доступности свим грађанима
да се баве спортском рекреацијом;

•

подстицање свих органа власти на значајније укључивање
у финансирање програмских
активности из области спортске рекреације и спорта особа
са инвалидитетом;

•

дефинисанање
критеријума
у оквиру области спортске
рекреације кроз одговарајуће
правилнике и унапређење
стручних потенцијала ради
конкретизације критеријума за
финансирање ове области;

•

унапређена сарадња спортске рекреације са школским и
врхунским спортом, с циљем
повећања обухвата бављења
спортом у свим сегментима
становништва посебно жена,
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•

унапређена сарадња са удружењима и савезима пензионера, спортским покретима
трећег доба, невладиним организацијама и општинским
гранским спортским савезима
ради повећања обухвата и развоја нових облика и садржаја
који су намењени старим особама у функцији одржавања
здравља и виталности;

6.5.3. Развој и унапређење врхунског
непрофесионалног спорта
Познато је да се врхунски спортски резултати не могу постићи без одговарајуће организованости, пре свега, на
нивоу државе, али и локалне заједнице.
Националном стратегијом развоја спорта
је утврђено да државни органи на свим
нивоима власти подржавају организацију спорта у Републици Србији, која је
заснована на пирамидалној структури. У
њој најзначајније место зазимају признати национални спортски савези који управљају спортом на различитим нивоима јавних власти и различитим нивоима
територијалне организације (Република,
аутономна покрајина, јединица локалне
самоуправе). У овако постављеној хијерархијској структури, где је доминантан
принцип субординације, спортски клубови суштински представљају основу
такмичарског (квалитетног) спорта. Због
тога њихов рад мора бити организационо, резултатски и ресурсно одржив, што
подразумева и активну стимулацију од
стране јавних власти (органа локане самоуправе).
Општина Бачка Паланка са својим
ресурсним капацитетима (привредним,
материјалним, инфраструктурним, кадровским, спортско-стручним, популацијским, итд.) може квалитетно одговорити и захтевима врхунског спорта који
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у својој основи има непрофесионални
карактер. Дакле, тежња ка врхунским
спортским резултатима треба да буде
један од циљева већини спортских организација у нашој општини које се доминантно баве такмичарским спортским
активностима, али контекст бављења
спортом треба да је оријентисан изван
професионалног спортског ангажмана.
Због тога методе пружања одговарајуће непосредне или посредне подршке спортистима (спортисткињама) који
показују изузетне спортске квалитете,
као и њиховим матичним клубовима из
наше општине, треба да буде развијено у
координираној сарадњи са територијалним спортским савезом и одговарајућим
органима локалне самоуправе, како би
се спортистима омогућио пун развој њихових спортских и људских капацитета,
уз поштовање њихове личности, физичког и моралног интегритета. Бригу о
развоју и усавршавању кандидата и/или
чланова националних репрезентација у
одређеним спортским гранама су доминантно у надлежности државе, односно
надлежног гранског спортског савеза.
Спортске организације и клубови са подручја Општине Бачка Паланка у којима
су овакви спортисти регистровани треба
да обезбеде услове да се њихов спортски развој неометано одвија и наставља
након "повратка" са репрезентативних
акција и такмичења. Досадашња пракса да су спортски клубови били ти који
су у великој мери "преузимали" обавезе
националних савеза према спортистимарепрезентативцима (посебно у погледу
финансирања, опремања, стипендирања
и, уопште, бриге о њима) у наредном периоду треба да буде апслотутно напуштена. Спортски клубови наше општине
који у свом чланству имају спортистерепрезентативце, уз подршку локалне
самоуправе, треба да обезбеђују оптималне услове за несметан спортски развој ових (али и осталих) спортиста.
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Национални спортски савези морају да играју кључну улогу у области
спорта за коју су надлежни у погледу:
обезбеђења солидарности на различитим
нивоима бављења спортом; развоја демократских односа унутар савеза; гаранције спортске кохезије; обезбеђења једнаког приступа бављења спортским активностима мушкарцима и женама; борбе
против допинга, насиља и расистичког и
ксенофобичног понашања. Солидарност
се мора развијати како хоризонтално
тако и вертикално. Спортски клубови са
подручја Општине Бачка Паланка морају
извршавати све обавезе које проистичу
из чланства у надлежном националном
спортском савезу. У том смислу локална
самоуправа ће легалитет и легитимитет
сваке спортске организације на својој територији третирати на основу чланства у
националном гранском спортском савезу
преко кога се остварује општи интерес у
области спорта.
Такође, партнерство између јавних локалних власти, спортских организација и привреде је неопходно развијати, како би се обезбедио хармоничан
и интегрисан развој спорта и створили
услови за постизање врхунских спортских резултата у спортским гранама и
дисциплинама, које су на подручју наше
општине већ дужи период високо позициониране у националним оквирима.
У овом контексту, као општи циљ,
утврђен је: интензивнија настојања свих
нивоа локалне власти на обезбеђивању
услова за даљи развој врхунског спорта,
на принципима непрофесионалног бављења спортом.
Реализација овог циља обезедиће
се применом стратегијског усмерења ка:
•

обезбеђивању већег броја финансијских извора и већег обима финансијских средстава за
оне спортске организације и
спортисте који су способни да
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националној категоризацији
спортиста и спортских резултата;

постигну врхунске резултате
на међународној спортској сцени;
•

•

акцијама које спортистима могу да обезбеде услове, ресурсе
и могућности који су неопходни за максимално испољавање
њихових потенцијала, као и
услове за тренинг по највишим
спортским критеријумима и
стандардима, како би били
спремни за постизање најбољих резултата на међународним такмичењима;
привлачењу и ангажовању најбољих спортских стручњака
у спортским клубовима који
имају врхунске спортисте, са
циљем подизања квалитета
стручног рада, као посебним
ангажовањем и инсистирањем
на перманентној едукацији
спортских стручњака ангажованих у систему спорта
општине Бачка Паланка; како
кроз неформално образовање,
тако и кроз повезивање са високошколским установама;

•

активностима које координишу рад територијалног спортског савеза и клубова чланица
у правцу активне помоћи на
плану препознавања талената,
креирања квалитетних планова и програма за њихов развој;

•

подржавању развоја истраживања и технологије у овој области.

Посебни циљеви су:
•

подизање капацитета и даље
унапређење стручног рада у
области врхунског спорта, посебно у спортским клубовима
који остварују врхунске спортске резултате верификоване у

28. децембар 2015. године

•

стварање услова за одржавање
и даље постизање врхунских
спортских резултата, уз активну подршку матичним клубовима из којих ови споритисти долазе;

•

унапређење услова на подручју
локалне заједнице за развој талентованих младих спортиста
до нивоа врхунског спортског
резултата;

6.5.4. Развој и унапређење спортске
инфраструктуре
Основни услов за спровођење
спортских активности је постојање довољног броја адекватних спортских објеката и пратеће инфраструктуре (опрема,
справе и реквизити). Под појмом спортски објекат подразумева се грађевина,
односно површина, намењена за спортске активности и делатности, при чему
се таквим сматра и један његов део или
уређени простор.
Осим довољног броја и задовољавајућих габарита (димензија) неопходно
је да спортски објекти испуњавају и прописане стандарде везане за безбедност,
инсталационо-техничке, санитарно-хигијенске, против-пожарне и остале услове, како би се у њима могле несметано
одвијати спортске активности, у складу
са општим спортским правилима, као и
правилима за одређену грану спорта.
Као најважнија питања која се намећу у оквиру овог стратегијског сегмента односе се на: планирање изградње,
реконструкције и инвестиционог одржавања спортских објеката на подручју
Општине Бачка Паланка, систем њиховог евидентирања, модели управљања,
експлоатације, као и перманентна периодична анализа њихове искоришћености.
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То подразумева и спровођење мера чији
је циљ обезбеђивање доброг управљања
спортским капацитетима, бригу о уштеди енергетских ресурса сваког спортског
објекта у општини, њихово безбедно и
рационално коришћење. Спортски капацитети треба да буду прилагођени потребама спортских корисника, а нарочито
посебних група (деца предшколског и
млађешколског узраста, ученици основних и средњих школа, адолесценти, активни спортисти, рекреативци средње
и старије животне доби, као и особе са
инвалидитетом).
Стратегија има за циљ да се њеном применом настави даљи развој и
унапређење спортске инфраструктуре у
општини Бачка Паланка.
Применом ове стратегије у области спортске инфраструктуре требало
би да се достигне следећи општи циљ:
развијена и квалитетна спортска инфраструктура, доступна свим корисницима
под једнаким условима.
Реализација овог циља обезедиће
се применом стратегијског усмерења ка:
• успостављању
јединствене
базе података (евиденције)
о актуелном стању спортске
инфраструктуре на подручју
општине;
•

•

•

категоризацији спортских
објеката у јавном власништву,
те дефинисању спортских објеката од посебног значаја за
Општину Бачка Паланка;
пројектовање општинског тренинг центра који би имао све
капацитете и за потребе националних селекција у спортовима који су од посебног интереса за општину Бачка Паланка;
реконструишу постојећи и изграде нови школски спортски
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објекти који би били од значаја
за развој спорта у Општини
Бачка Паланка;
•

заврши изградња започетих
спортских објеката.

Посебни циљеви:
• системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура;
• пројектовање концепта за
формирања регионалних тренинг центара у оквиру ЈП СРЦ
"Тиквара" за спортове који
имају националне такмичарске капацитете (кајак, карате,
рукомет, фудбал, стони тенис
и сл.);
•

опремање неопходним спортско-техничким ресурсима ЈП и
Парк природе "Тиквара" ради
унапређења квалитета понуде
за развој врхунског спорта.

6.5.5. Остали приоритети
Поред наведених приоритета, ова
стратегија је усмерена и ка осталим сегментима система спорта у Општини Бачка Паланка. Како се и ова стратегија
у потпуности заснива на националној
стратегији развоја спорта, то ће се и остала подручја њених приоритета у потпуности имплементирати са националног
нивоа. Наравно у оним сегментима који
су коресподентни са амбијентом и карактеристикама ове локалне заједнице.
Дакле, остале циљне приоритетности обухватају:
•

Подизање капацитета спорта
ангажовањем свих нивоа локалне власти

•

Стручно и научно – истраживачки рад у спорту

1026 страна - Број 30/2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

•

Успостављање информационих система у спорту на нивоу локалне заједнице

•

Међународна спортска сарадња

•

Здравствена заштита свих
учесника у систему спорта у
локалној заједници

•

Спортски туризам и партнерство између спорта и животне средине

•

Медији у спорту

•

Негативне појаве у спорту

Наведени остали приоритети
стратегије у хронолошком смислу се налазе у корпусу једнаке важности. Њихова разрада, као и свих осталих делова ове
стратегије, биће дефинисана у оквиру
Акционог плана.
7.
ПРИНЦИПИ
ФИНАНСИРАЊА СПОРТА
До сада је уочено да спортске организације у Општини Бачка Паланка,
као и већина спортских клубова у Србији, има веома ограничене финасијске
ресурсе. То се посебно огледа у веома
ограниченој бази извора финансирања,
односно приходовања новчаних средстава. Због тога је питање финансирања
спорта у целини, а посебно спортских
клубова, један од приоритета ове локалне заједнице.
На националном нивоу су препознати основни проблеми, а тиме и изазови, у финансирању спорта. Они су вишеструки, а првенствено се огледају у следећим узроцима: уништена економија;
пад животног стандарда; неадекватна
или недостајућа спортска инфраструктура; финансијски слабе јединице локалних самоуправа; ограничења у спонзорству; велико "црно тржиште" у области
игара на срећу из чијег прихода се делимично финансира спорт; и др.
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У пракси спорта на ниову Србије, што се показало као тенденција и на подручју великог броја локалних самоуправа у претходном периоду,
као велики проблем јавља се одсуство
адекватних критеријума и процедура
за финансирање програма у јединицама локалне самоуправе. Уз то, уочљиво
је и одсуство адекватне и перманентне
контроле утрошка одобрених средстава, а нарочито ефеката реализације програма. Приоритети утврђени Законом о
спорту се у Србији углавном не поштују,
што није случај у бачкопаланачкој локалној самоуправи. Наиме, Општинско
веће Општине Бачка Паланка, донело је
Правилник о одобравању, финансирању
и суфинансирању програма којима се
остварује општи интерес у области спорта у Општини Бачка Паланка у коме су
јасно постављени приоритети финансирања спорта у Општини Бачка Паланка
у потпуности усклађени са основним одредницама Закона о спорту (чл. 137):
1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта за
све, односно бављења грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на
територији јединице локалне
самоуправе, а посебно јавних
спортских терена у стамбеним
насељима или у њиховој близини и школских спортских
објеката, и набавка спортске
опреме и реквизита;
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
4. спортски развој талентованих
спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
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5. учешће спортских организација са територије јединице
локалне самоуправе у европским клупским такмичењима;
6. предшколски и школски спорт
(рад школских спортских
секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
7. делатност организација у области спорта чији је оснивач
или члан јединица локалне самоуправе;
8. активности спортских организација, спортских друштава,
удружења, гранских и територијалних спортских савеза на
територији јединице локалне
самоуправе од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, у зависности од тога да ли је спортска грана од
значаја за јединицу локалне
самоуправе, која је категорија
спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се
унапређује стручни рад, у ком
рангу такмичења спортска организација учествује и у којој
мери се повећава обухват бављења грађана спортом;
9. унапређење заштите здравља
спортиста и обезбеђивање
адекватног
спортско-здравственог образовања спортиста,
посебно младих, укључујући и
антидопинг образовање;
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста;
11. спречавање негативних појава
у спорту;
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12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста
и осталих учесника у систему
спорта о питањима битним за
одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација
за адекватно задовољавање
потреба грађана у области
спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и
издавање спортских публикација;
14. унапређивање стручног рада
учесника у систему спорта са
територије јединице локалне
самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и
врхунских спортиста;
15. рационално и наменско коришћење спортских сала и
спортских објеката у државној својини чији је корисник
јединица локалне самоуправе,
кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему
спорта;
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и
допринос развоју спорта.
Буџетско финансирање спорта у
Општини Бачка Паланка се врши кроз
два вида усмеравања средстава спортским организацијама:
1. за редовне (годишње) програме, и
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2. за посебне програме који су од
интереса за Општину Бачка
Паланка.
Право на финансирање из буџета
имају активне спортске организације регистроване на подручју Општине Бачка
Паланка, које испуњавају одређене услове из Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области
спорта у Општини Бачка Паланка.
За финансирање редовних (годишњих) програма својих активности
спортске организације подносе захтеве
у виду пројекта на унапред прописаним
обрасцима, преко надлежног територијалног спортског савеза (у складу са
чланом 138. Закона о спорту).
Комисија за оцену годишњих и
посебних програма којима се остварује
општи интерес у области спорта у Општини Бачка Паланка, на основу Правилника о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта у Општини Бачка Паланка, утврђује испуњеност услова за сваког учесника.
Финансирање посебних програма развоја спорта може се реализовати
директно преко носилаца тих програма или преко територијалног спортског
савеза, као посебних средстава за ове
програме. Услов за остваривање права
на финансирање ове врсте активности
јесте да су предлагачи тих програма удружења из области спорта регистрована
на подручју општине Бачка Паланка, да
активно раде у континуитету најмање
годину дана и да је програм који се финансира од посебног инетереса за развој
спорта у локалној заједници.
Финансирање Спортског савеза Општине Бачка Паланка,Савеза за
школски спорт Општине Бачка Паланка (рад школских спортских секција
и друштава, спровођење
школских
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спортских такмичења, акција и манифестација и промоција спорта), општинских
гранских спортских савеза, савеза из
подручја спорта особа са инвалидитетом и рекреативног спорта, вршиће
се на основу квалитета понуђених годишњих програма (не подлежу систему
бодовања).
8. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ,
ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Примена, односно спровођење
стратегије биће детаљније разрађено
кроз елементе Акционог плана. Посебно
у погледу јасног образложења и прецизирања општих и посебних циљева, мера и
активности за њихову реализацију, носилаца реализације, временски оквири, уз
процену потребних материјалних средстава и извора њиховог обезбеђивања.
Праћење реализације стратегије
и акционог плана ће се спроводити у редовним временским интервалима.
Ради успостављања јединственог и формалног система извештавања,
надлежни орган локалне самоуправе ће
утврдити процедуре извештавања и формате тих извештаја у складу са праксом
Министарства омладине и спорта, уз активну сарадњу са територијалним спортским савезом.
Оцењивање спровођења ове стратегије има задатак да утврђује елементе којима се верификује напредак тока
њене реализације, те ствара могућности
за предлагање евентуалних корективних
мера и измена током њеног трајања.
Редовност оцењивања се утврђује
на годишњем нивоу (један пут годишње),
уз коришћење различитих извора података (укључујући годишњи извештај
о раду као основни извор података, на
основу претходно дефинисаних показатеља). У зависности од врсте показатеља,
процењиваће се реализација и ефекти
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планираних и реализованих активности,
као и институционалне и законодавне
промене.
Као и у одредбама националне
стратегије, тако ће се и у овој стратегији
преглед представљати описним категоријама према степену реализације активности:
-- спроведена – оцена значи да је
активност реализована у складу са очекивањима и да нису
потребне додатне мере;
-- делимично спроведена – оцена значи да је активност реализована, али да су потребне
додатне мере да би се квалитет
учинка унапредио до планираног нивоа;
-- није спроведена – оцена значи
да активност није реализована
и да су потребне мере да би се
планирана активност реализовала.
Извештавање – Надлежно радно тело, образовано од стране Председника Општине Бачка Паланка, биће у
обавези да једном годишње поднесе извештај Општинском већу Општине Бачка Паланка о спровођењу Стратегије
развоја спорта на годишњем нивоу, а
након циклуса примене Стратегије да
поднесе извештај Скупштини Општине
Бачка Паланка. Уколико буде потребно, Скупштина Општине Бачка Паланка може ревидирати Стратегију у циљу
унапређења њене ефективности и одрживости на начин на који је и донета.
9.

АКЦИОНИ ПЛАН

Акциони план за спровођење ове
стратегије биће донешен у року од 6
(шест) месеци од дана објављивања усвојене стратегије у Службеном листу
Општине Бачка Паланка, и чиниће њен
саставни део.

10.
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На основу члана 100. Закона о
заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", број
135/2004, 36/2009 - др. закон, 72/2009 др. закон и 43/2011 - одлука УС ), члана
6. Одлуке о буџетском Фонду за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка ( "Службени лист Општине Бачка
Паланка", број 26/2009) и прибављене сагласности Министарства пољопривреде
и заштите животне средине Републике
Србије, број 401-00-482/2015-09, од 14.
децембра 2015. године, Општинско веће
Општине Бачка Паланка на својој 145.
седници, одржаној дана 23. децембра
2015. године, донело је

ПРОГРАМ
о изменама и допунама Програма
коришћења средстава буџетског
Фонда за заштиту животне средине
за 2015. годину
Члан 1.
У Програму коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, објављеном у
"Службеном листу Општине Бачка Паланка", број 7/2015 и 11/2015, у тачки 2.
став 1. мења се и гласи:
"За реализацију Програма планирају се средства остварена у износу од
91.010.439,17 динара и то:",
док се у табеларном приказу додаје нова ставка под називом: "Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, у износу од 54.010.439,17", а износ
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постојеће ставке под називом: "УКУПНО" мења се и гласи: "91.010.439,17".
У Програму коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, објављеном у
"Службеном листу Општине Бачка Паланка", број 7/2015 и 11/2015, у тачки 2.
став 2. таблерани приказ мења се тако да
гласи:
"
1. Услуге по уговору
2. Специјализоване услуге
Текуће поправке
3.
и одржавање
4. Материјал
Субвенције јавним
и нефинансијским
5.
предузећима и
организацијама
6. Зграде и грађевински
објекти
УКУПНО:

550.000,00
10.389.049,01
450.000,00
5.834.000,00
3.600.000,00
33.187.390,16
54.010.439,17

"

Члан 2.
У Програму коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне
средине за 2015. годину, објављеном у
"Службеном листу Општине Бачка Паланка", број 7/2015 и 11/2015, у тачки 3.
став 1. у табеларном приказу додају се
следеће ставке:
-- "услуге штампања (флајери,
билтени и брошуре поводом
обележавања важних датума
у заштити животне средине)
450.000,00
-- услуге науке (стручна усавршавања, семинари у вези
заштите животне средине)
100.000,00 ",
док се износ постојеће ставке
под називом "УКУПНО" мења и гласи:
"4.550.000,00".
У Програму коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне
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средине за 2015. годину, објављеном у
"Службеном листу Општине Бачка Паланка", број 7/2015 и 11/2015, у тачки 3.
став 2. у табеларном приказу додају се
следеће ставке:
-- "мониторинг градског зеленила 		
400.000,00
-- превентивни
заштитни
третмани градског зеленила
			
500.000,00
-- активности
везане
за
имплементацију
локалног
акционог плана управљања
отпадом (чишћење, санација,
рекултивација
постојећих
сметлишта
и
комунално
опремање Општине)
			
6.689.049,01
-- израда пројекта санације и
рекултивације
земљишта
(сметлишта) у насељу Обровац
			
500.000,00
-- пројекат
озелењавања
18
дечијих игралишта у граду
Бачка Паланка (израда пројекта,
набавка садног материјала)
			
400.000,00
-- услуге
очувања
животне
средине
(уређење
јавних
зелених површина у граду
Бачка Паланка - простор
око
дечије
амбуланте,
плато
у
центру
града,
простор око градске пијаце)
			
500.000,00
-- израда
елабората
енергетске
ефикасности
у
циљу
утврђивања
мера
ен.
ефикасности
објеката
јавне намене		
			
400.000,00
-- заштита,одржавање и развој
заштићених природних добара
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(парк природе "Тиквара" - услуге одржавања националних паркова и природних
површина, услуге очувања животне средине, остале услуге заштите животиња
и биља, остале специјализоване услуге-имплементација плана развоја)		
								
1.000.000,00",
док се износ постојеће ставке под називом "УКУПНО" мења и гласи: "10.389.049,01".
У Програму коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине
за 2015. годину, објављеном у "Службеном листу Општине Бачка Паланка", број 7/2015 и
11/2015, у тачки 3. након става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
"Текуће поправке и одржавање: економска класификација 425
3. Репарација старих канти, монтажа
УКУПНО:					
"

450.000,00
450.000,00

док досадашњи ставови 3, 4 и 5. мењају нумерацију за један и постају ставови 4, 5 и 6.
У Програму коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине
за 2015. годину, објављеном у "Службеном листу Општине Бачка Паланка", број 7/2015 и
11/2015, у тачки 3. у ставу 3. таблерани приказ мења се тако да гласи:
4.

-опремање
посудама за одлагање отпада (набавка врећа за примарну
селекцију отпада - пилот пројекти)

3.134.000,00

-стручна
литература и часописи у вези заштите и унапређивања
животне средине

200.000,00

-биодекорација
(озелењавање школа и вртића на територији
Општине Бачка Паланка)

500.000,00

-подизање
нових зелених површина и засада (набавка цвећа,
жардињера, садница, земље)

500.000,00

-заштита,одржавање
и развој заштићених природних добара (парк
природе "Тиквара" - материјал за очување животне средине, остали
материјал за посебне намене)

1.500.000,00

УКУПНО:

5.834.000,00

У Програму коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине
за 2015. годину, објављеном у "Службеном листу Општине Бачка Паланка", број 7/2015 и
11/2015, у тачки 3. став 4. у табеларном приказу додају се следеће ставке:
-- "сађење и заливање цвећа и садница 200.000,00
-- уређење специјалног резервата природе "Багремара" (подизање нових зелених
површина и засада) 400.000,00",
док се износ постојеће ставке под називом "УКУПНО" мења и гласи: "3.600.000,00".
У Програму коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине
за 2015. годину, објављеном у "Службеном листу Општине Бачка Паланка", број 7/2015 и
11/2015, у тачки 3. у ставу 5. таблерани приказ мења се тако да гласи:
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Због постојања септичких јама, а у циљу заштите
подземних вода како би спречили њихово загађивање неопходно је извршити:
-реконструкцију
фекалне канализационе мреже у
ОШ "Алекса Шантић " Гајдобра - Нова Гајдобра

500.000,00

-суфинансирање
изградње и реконструкције
објеката фекалне канализације насеља Младеново

3.187.390,16

-изградњу
таложнице за пречистач фекалне
канализације у МЗ Гајдобра

5.500.000,00

-изградњу
фекалне канализације у МЗ Обровац и
Карађорђево;

20.000.000,00

У циљу заштите површинских вода неопходна је:
-израда
главног пројекта изградње обалоутврде на
језеру Тиквара
"

4.000.000,00

док се износ постојеће ставке под називом "УКУПНО" мења и гласи: "33.187.390,16".
Члан 3.
Све остале одредбе Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту
животне средине за 2015. годину ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 7/2015
и 11/2015) остају на снази.
Члан 4.
Овај Програм објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-123/2015
23. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Милош Марковић, с.р.
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На основу члана 19 став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", број 41/2009 и 53/2010), члана 65. тачка 8. Статута
Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 - пречишћен текст), члана 33. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка
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("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 19/2008), а на предлог Комисије за саобраћај, Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 145. седници, одржаној дана
23. децембра 2015. године, донело је

ПРОГРАМ
утрошка средстава на мерама за повећање нивоа безбедности саобраћаја за
2016. годинуна територији Општине Бачка Паланка у складу са ЗОБС-ом
Члан 1.
Програмом утрошка средстава на мерама за повећање нивоа безбедности саобраћаја за 2016. годину на територији Општине Бачка Паланка у складу са ЗОБС-ом (у
даљем тексту: Програм) утврђује се коришћење наменских средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Бачка Паланка
за 2016. годину.
Члан 2.
За реализацију овог Програма Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка планирана су средства у укупном износу од 8.000.000,00 динара, од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Износ средстава из става 1. oвог члана у износу од 8.000.000,00 динара планиран
за 2016. годину, обезбедиће се сразмерно оствареним приходима у буџету општине Бачка Паланка.
Члан 3.
За реализацију и утрошак средстава по овом Програму задужена је Комисија за
саобраћај.
Члан 4.
У складу са динамиком прилива средстава, Комисија ће планирана средства утрошити на следећи начин:
Табела: Расходи
рб Назив
Поправка саобраћајне инфраструктуре (члан 18. став1) 50%
планираних средстава:
1.1. Радови и услуге на изградњи, санацији, реконструкцији
саобраћајне инфраструктуре (путеви, пешачке комуникације,
бициклистичке комуникације, јавна расвета, саобраћајна
сигнализација и опрема и сл.) на крититичним зонама и
небезбедним местима. Средства пренета ЈП "Дирекција за
изградњу Општине Бачка Паланка"
1

Укупно
4.000.000,00
2.000.000,00
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1.2. Израда Стратегије безбедности саобраћаја и Студија
изводљивости (истраживања, усвајање варијантних решења
и сл.) према динамици прописаној Законом о безбедности
саобраћаја и у складу са Стратегијом за безбедност саобраћаја
Републике Србије од 2015-2020. године
1.3. Финансирање саобраћајне сигнализације (светлосне,
упозоравајуће, за регулацију, за управљање, светлећих знакова
и сл.), опреме за управљање и/или мониторинг саобраћаја на
утврђеним локацијама на територији путне мреже општине
Бачка Паланка. Средства пренета ЈП "Дирекција за изградњу
Општине Бачка Паланка"
Унапређење безбедности саобраћаја - 50% планираних
2
средстава
2.1. Финансирање рада комисије, радних тела, радних група
анагжованих на пословима безбедности саобраћаја, као
и финансирање усавршавања и оспособљавања истих.
Финансирање усавршавања наставника и других лица у склопу
безбедности саобраћаја.
2.2.
Унапређење сабраћајног васпитања и образовања, превентивно
промотивне акције, такмичење из саобраћаја, финансирање
едукација деце, израда и набавка штампаног материјала, друге
специјализоване услуге по уговору
2.3. Финансирање: техничке документације, опреме и сл. за
саобраћајни центар, полигоне за саобраћај и саобраћајних
секција
2.4. Материјално-техничко опремање органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја и техничко опремање Комисије за
саобраћај у односу 3:1.
2.5. Средства намењена за одржавање, редовне сервисе, мање
интервенције, фиксне трошкове, баждарења, калибрацију и сл.
Опреме за безбедност саобраћаја
2.6.
Средства намењена за удруживање на акцијама из домена
безбедности саобраћаја, са другим нивоима власти,
организацијама и удружењима
УКУПНО 1 + 2:

28. децембар 2015. године

1.000.000,00

1.000.000,00

4.000.000,00
364.246,62
422 – 164.246,62
423 – 200.000,00
1.800.000,00
422 – 300.000,00
423 – 400.000,00
426 – 600.000,00
512 – 500.000,00
400.000,00
423- 400.000,00
1.000.000,00
426 – 400.000,00
512 – 600,000,00
100.000,00
423 – 100.000,00
335.753,38
426 – 200.000,00
512 – 135.753,38
8.000.000,00

Члан 5.
Послови из поправке саобраћајне инфраструктуре ће се реализовати у сарадњи
са Јавним предузећем "Дирекција за изградњу Општине Бачка Паланка", по закључку
Комисије за саобраћај.
Члан 6.
Комисија за саобраћај подноси Општинском већу Општине Бачка Паланка извештај о реализацији Програма и извршеним активностима и утрошку средстава.
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Члан 7.
Овај Програм објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-134/2015
23. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Милош Марковић, с.р.

303
На основу члана 4. став 5. Закона о
комуналним делатностима ("Службени
гласник Републике Србије", број 88/2011),
члана 65. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
24/2013 - пречишћен текст) и члана 33.
став 6. Пословника о раду Општинског
већа Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 145. седници, одржаној дана 23. децембра 2015. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Програм комуналних радова у
Бачкој Паланци за 2016. годину
Јавног комуналног предузећа
"Комуналпројект"
I
Даје се сагласност на Програм
комуналних радова у Бачкој Паланци
за 2016. годину, који је донео Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа "Ко-
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муналпројект" Бачка Паланка на својој
45. седници, одржаној дана 19. децембра
2015. године.
Програм комуналних радова у Бачкој Паланци за 2016. годину, које обавља Јавно комунално предузеће "Комуналпројект" чини саставни део овог решења.

ПРОГРАМ
КОМУНАЛНИХ РАДОВА У
БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ ЗА 2016.
ГОДИНУ
А. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
У ГРАДУ БАЧКА ПАЛАНКА
1. Чишћење тротоара, коловоза,
паркинга, затрављених површина и шетлишта ширег
центра града са утоваром и
одвозом отпада до збирног
места				
		
11.341.667,41 дин.
2. Одржавање проходности пешачких стаза у зимском периоду
		
495.295,06 дин.
3. Пражњење и одвоз отпадног
материјала из отпадних канти
2 пута недељно			
		
2.122.429,61 дин.
Укупно "А":

13.959.392,07 дин.

Б. УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗЕЛЕНИЛА У ГРАДУ БАЧКА
ПАЛАНКА
1. Одржавање зелених површина
– кошење, без сакупљања и одвоза траве
7.373.423,56 дин
2. Јесење грабљање травњака са
сакупљањем, утоваром и одвозом лишћа				
		
2.812.480,55 дин.
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3. Орезивање украсног шибља и
дрвећа са утоваром и одвозом,
окопавање, заливање и одржавање жардињера и одржавање
ружа током године		
1.964.171,18 дин.

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:		
			
45.662.316,36 дин.
ПДВ 10%		
4.566.231,64 дин.
УКУПНО:		
50.228.548,00 дин.

Укупно "Б":

Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".

12.150.075,29 дин.

В. ТРОШКОВИ НА ЦЕНТРАЛНОМ
ГРОБЉУ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
1. Одржавање централног и католичког гробља током године –
старог дела гробља (чишћење,
сакупљање, кошење, зимска
служба... целокупне површине
гробља)
5.777.133,53 дин.

II

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-311/2015
23. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Милош Марковић, с.р.

2. Коришћење објекта капеле –
годишње
326.490,93 дин.
Укупно "В":

6.103.624,46 дин.

Г. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
1. Редовно одржавање атмосферске канализације		
6.956.949,36 дин.
2. Чишћење ободних канала за
одводњавање са одржавањем
косина
382.500,00 дин.
3. Пумпање атмосферских вода
преко Црпне станице "МОСТ"
са обиласком 5.841.871,18 дин.
Укупно "Г":

13.181.320,54 дин.

Д. УТРОШАК ВОДЕ - ЈАВНА
ПОТРОШЊА
1. Јавна потрошња воде на плажи "Тиквара", "Дунав", "Багер", Блок "Партизан", Краља
ПетраI, Градско гробље и
Бранка Радичевића		
		
267.904,00 дин.
Укупно "Д": 267.904,00 дин.
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На основу члана 65. став 1. тачка 2.
и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 24/2013 - пречишћен
текст), члана 162. став 2. и став 3. Одлуке
о комуналним делатностима ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
12/2013) и члана 33. став 6. Пословника
о раду Општинског већа Општине Бачка
Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 19/2008), Општинско
веће Општине Бачка Паланка на својој
145. седници, одржаној дана 23. децембра
2015. године, донело је следеће

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Правилник о изменама
Правилника о раду Мешовите
пијаце у Бачкој Паланци
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I
Даје се сагласност на Правилник
о изменама Правилника о раду Мешовите пијаце у Бачкој Паланци, који је донео
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Комуналпројект" Бачка Паланка
на својој 45. седници одржаној дана 19.
децембра 2015. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Бачка Паланка".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-312/2015
23. децембар 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА
Заменик председника
Општине Бачка Паланка,
Милош Марковић, с.р.
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