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На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка број 
17/2008 и 2/2010), члана 41. Закона о 
Запошљавању и осигурању за случај не-
запослености („Сл. гласник Републике 
Србије бр.36/2009) и закључка Савета за 
запошљавање Општине Бачка Паланка, 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 35. седници, на наставку одржаном 
13. децембра 2010. године, донела је 

А К Ц И О Н И   П Л АН
 запошљавања Општине Бачка 

Паланка за 2011. годину

Члан 1.

Акционим планом запошљавања 
Општине Бачка Паланка за 2011. год /у 
даљем тексту Акциони план/ утврђују се 
приоритети и мере за унапређење запос-
лености и смањење незапослених на те-
риторији Општине Бачка Паланка.

Правни основ за доношење Акци-
оног плана је одредба 41. став 1. Закона 
о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености, којом је утврђено да на-
длежни орган локалне самоуправе може 
по прибављеном мишљењу Локалног са-
вета за запошљавање усвојити Локални 
акциони план запошљавања.

 Чланом 60. истог Закона утврђена 
је могућност да локална самоуправа која 
у оквиру свог локалног акционог плана 

запошљавања обезбеђује више од поло-
вине средстава потребних за финанси-
рање одређеног програма, или за мере 
активне политике запошљавања може 
поднети захтев надлежном Министар-
ству, за учешће у финансирању пред-
виђених програма и мере. 

Услов за одобрење суфинансирања 
програма или мера активне политике 
запошљавања је да локална самоуправа 
формира Локални савет за запопшља-
вања, донесе Локални ациони план запо-
шљавања, којим је обезбеђено више од 
половине потребних средстава за финан-
сирање одређеног програма или мере, и 
усклађење програма и мере са приорите-
тима и циљевима локалног и економског 
развоја и локалног тржишта рада.

Акциони план садржи све елемен-
те предвиђене чланом 39. Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај незапос-
лености: 

 - макроекономски оквир за ства-
рање и примену политике запо-
шљавања,

 - стање и токове на тржишту рада за 
наредну годину,

 - циљеве и приоритете политике за-
пошљавања,

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

 - финансијски оквир за политику 
запошљавања и изворе финанси-
рања,
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 - носиоце послова реализације ак-
ционог плана,

 - категорије теже запошљивих ли-
ца који имају приоритет у укљу-
чивању у  мере активне политике 
запошљавања,

 - индикаторе успешности реализа-
ције програма и мера,

 - друге елементе.

Акционим планом се утврђују при-
оритети активне политике запошљавања 
за 2011. годину, a су:

 - Установљавање мера за смањање 
незапослености,

 - Подстицање запошљавања теже 
запошљивих група незапослених 
лица млађих од 30 година и ста-
ријих од 50 година

 - Унапређење социјалног дијалога 
на територији Општине Бачка Па-
ланка.

Успешно остваривање Акционог 
плана и предвиђених приоритета и мера, 
подразумева активно учешће и сарадњу 
свих институција и социјалних партнера. 
Из тог разлога поред Општине Бачка Па-
ланка и Локалног савета за запошљавање 
у изради Акционог плана учествовали 
су:

 - Национална служба за запошља-
вање - Служба Бачка Паланка

 - Савез самосталних синдиката 
Општине  Бачка Паланка

 - Опште удружење предузетника 
Бачка Паланка.

I   КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ 
ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ

Опис локалне економске ситуације 
изложиће се кроз анализу кључних об-
ласти привреде наше Општине, а које су 
образложене у СТРАТЕГИЈИ РАЗВОЈА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ОД 
2010. ДО 2014. ГОДИНЕ.

У Општини Бачка Паланка је укуп-
но регистровано 2.200 привредних субје-
ката, од чега је предузетничких фирми 
1.400, а предузећа 800.

Просечна бруто зарада за октобар 
2010. године у Општини Бачка Паланка 
износи 49.178,00 динара, а зарада без 
пореза и доприноса износи 35.281,00 ди-
нар.

Бруто друштвени производ у 2009. 
години бележи пад од 3,1%, а у 2010. го-
дини раст од 2,1%. Што значи да нисмо 
остварили ниво бруто друштвеног произ-
вода из 2008. године, те закључујемо да 
је економска ситуација изузетно тешка.

II СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Општина Бачка Паланка броји 
60.966 становника, од тога је 11.000 рад-
но активно становништво.

Национална структура је следећа:
Срби 74%, Словаци, Мађари, Нем-

ци, Роми и остали.
Радно способног становништа од 

15 до 65 година  има 41.690, а од тога 
20.739 мушкараца и 20.953 жена.

По попису из 2008. године природ-
ни прираштај изражен је као негативан у 
износу -282.

Изражена миграција младих ка 
већим центрима.

Организациона јединица Нацио-
налне службе за запошљавање, Служба 
Бачка Паланка је јавни сервис који пру-
жа услуге незапосленим лицима и по-
слодавцима у нашој Општини. Особље 
службе је оспособљено за нове моделе 
рада што подразумева добијање додат-
них обука и тренинга у области рада са 
клијентима. Већина запослених поседује 
високу и вишу стручну спрему.

На евиденцији незапослених у пе-
риоду од 3 године налази се:

 - 2008. година- укупно 7192 лица 
(од тога 3777 жена)
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 - 2009. година- укупно 7613 лица 
(од тога 4021 жена)

 - 2010. година(октобар )-7812 лица 
(од тога 4143 жена)

 
Преглед незапослених лица по сте-

пену стручне спреме и полу:

СТЕПЕН СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ УКУПНО ЖЕНЕ

I 2520 1316
II 535 256
III 2096 992
IV 1927 1131
V 59 20
VI 320 211

VII-1 353 217
VII-2 2 0

Преглед незапослених лица по по-
лу и старости:

СТАРОСТ УКУПНО ЖЕНЕ
15-29 2075 1136
30-39 1833 1099
40-49 1843 1048
50-59 1746 840
60-65 315 20

Преглед незапослених лица према 
дужини чекања на запослење:

ДУЖИНА ЧЕКАЊА УКУПНО ЖЕНЕ
До 3 месеца 1105 540
3-6 месеци 638 337
6-9 месеци 651 294
9-12 месеци 619 259
1-2 године 1656 848
2-3 године 870 495
3-5 година 666 363
5-8 година 791 436
8-10 година 292 172

Преко 10 година 524 363

Најугроженије групе незапослених 
лица су особе са инвалидитетом, Роми, 
корисници социјалних давања, млађи од 
30 година и лица старија од 50 година, а 

посебно лица старија од 60 година којих 
има 315.

Укупно корисника новчане накна-
де на евиденцији Службе Бачка Паланка 
има 1178 ( од тога 437 жена).

У Општини Бачка Паланка  је рад-
но активно 11.000 људи, од чега су 8.000 
индивидуални пољопривредни произ-
вођачи. Тренутно је регистровано 4.000 
пољопривредних газдинстава.

У предузећима, установама и зад-
ругама запослено је 10.023 лица, а по 
слободној процени у односу на  3.000 за-
послених у привреди, у сивој зони ради  
још око 50%.

На територији Општине Бачка Па-
ланка послују метална, машинска, тек-
стилна, грађевинска, пољопривредна, 
електро-инсталацијска, електро-метална 
и прехрамбена индустрија.

Послодавци са територије Општи-
не су исказали потребу за радницима 
који поседују потребне додатне вештине:

 - практична знања у производним 
занимањима, што указује на не-
адекватност образовног система 
изражен кроз недостатак прак-
тичних знања која се стичу током 
формалног образовања,

 - основни ниво познавања рада на 
рачунарима што се посебно уоча-
ва код незапослених лица старијих 
од 35 година,

 - виши ниво знања страних језика, 
посебно енглеског,

 - поседовање сертификата као што 
су атест за завариваче, сертификат 
за овлашћене књиговође, серти-
фикат за овлашћене ревизоре, ис-
пит из безбедности и здравња на 
раду, испит за ношење ватреног 
оружја, сертификате за овлашћене 
мењаче, као и поседовања знања и 
вештина у пружању занатских ус-
луга.

Дефицитарна занимања су у об-
ласти грађевинарства, услужних делат-
ности (конобари, кувари, месари), затим 
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професори енглеског језика, математи-
ке, пољопривредни инжењери (заштита 
биља), дефектолози, олигофренолози, 
фармацеути, машински техничари (опе-
ратери на машинама са нумеричким уп-
рављањем).

Суфицитарна занимања су правни-
ци, економисти, васпитачи,  професори, 
учитељи, матуранти гимназије, економ-
ски техничари, пољопривредни технича-
ри, дипл. инг. пољопривреде, текстилни 
и кожарски радници и трговци. 

Служба у оквиру свог програма 
рада је организовала обуке за стицање 
знања и вештина у занимању геронтодо-
маћице, заваривача МИГ и МАГ посту-
пком, вођење пословних књига, као и 
познавања рада на рачунару и програма  
АУТОКЕД.

III ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА

Циљеви политике запошљавања на 
територије Општине Бачка Паланка за 
2011. годину су:

 - Смањење ефеката економске кри-
зе на постојећа радна места и под-
стицање формалне запослености,

 - Успостављање стабилног и одр-
живог тренда раста запослености,

 - Подршка помоћи незапосле-
ним лицима у активном тражењу 
посла, 

 - Укључивање незапослених лица у 
програме додатног образовања и 
обуке,

 - Подстицање запошљавања мла-
дих,

 - Подршка смањењу неформалног 
рада,

 - Подстицај послодавцима да запо-
шљавају незапослена лица,

 - Унапређење социјалног дијалога и 
јачање улоге социјалних партнера,

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

 - Подстицање теже запошљивих ли-
ца у запошљавању, 

 - Борба против дискриминације по-
себно погођених група приликом 
запошљавања /старији од 50 годи-
на, самохраних мајки, Рома и ос-
талих маргинализованих група/,

 - Отварање нових радних места и 
подстицање предузетништва и са-
мозапошљавање.

IV МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2011. ГОДИНУ

Мере активне политике запошља-
вања реализује Општина Бачка Паланка 
и локални Савет запошљавања у сарадњи 
са НСЗ Служба Бачка Паланка.

У складу са Акционим планом за 
2011. годину предвиђене су следеће мере 
субвенције за запошљавање и то:

 - субвенција за самозапошљавање
 - субвенција послодавцима за запо-
шљавање на новоотвореним рад-
ним местима

 - рад Савета за запошљавање и ор-
ганизација сајмова за запошља-
вање

Предлог мера распореда срестава 
за реализацију мера активне политике за-
пошљавања Општине за 2011. годину су:

 - Субвенција за самозапошљавање 
33 лица  – укупно 5.000.000,00 ди-
нара

 - Субвенција послодавцима за запо-
шљавање на новоотвореним рад-
ним местима за 37 лица – укупно 
5.000.000,00 динара

УКУПНО СРЕДСТАВА 
10.000.000,00 динара.

ЦИЉ – Повећано запошљавање 
млађих од 30 и старијих од 50 година
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Програми, 
мере и ак-
тивности

Очекивани 
резултати индикатори

Носиоци 
актив-

ности и 
рок

Потребна 
финансијска 
средства у 

РСД

Планирани извори финансирања

Буџет локал-
не заједнице

Донације, 
кредити и 

друго

Републички 
буџет

Програм 
субвенци-
онисаног 
самозапо-

шљавања 33 
лица

Повећан 
број преду-

зетника

Број лица 
која су ре-
гистровала 
предузет-

нички биз-
нис

НСЗ и 
ЛСЗ 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Програм 
доделе 37 

субвенција 
за отварање 
нових рад-
них места

Повећан 
број запо-
шљавања 
младих и 

старијих од 
50 година

Број лица 
запослених

НСЗ и 
ЛСЗ 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

V НАДЛЕЖНОСТИ

Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за 2011. 
годину, реализоваће Савет за запошљавање Општине Бачка Паланка у сарадњи са НСЗ – 
Служба Бачка Паланка и Одељењем за привреду СО Бачка Паланка.

Одељење за привреду је у обавези да о спровођењу Акционог плана запошљавања 
за 2011. годину извештај достави Председнику Општине Бачка Паланка и Општинском 
већу Општине Бачка Паланка.

Члан 2. 

Овај Акциони план запошљавања Општине Бачка Паланка за 2011. годину објавиће 
се у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“ .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-10-1/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић,с.р.
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На основу члана 20. Закона о уп-

рављању отпадом (“Службени гласник 
Републике Србије” бр. 36/2009), члана 
35. Закона о прекршајима (“Службени 
гласник Републике Србије” бр. 101/2005, 
116/2008 и 111/2009), члана 38. тачка 6. 
Статута Општине Бачка Паланка (“Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка” бр. 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка, на 35. седници, на на-
ставку одржаном 13. децембра 2010. го-
дине, донела је 

О  Д  Л  У  К  У
о одређивању локације за одлагање 

инертног, односно грађевинског 
отпада и отпада од рушења 

објеката на територији Општине 
Бачка Паланка

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом oдлуком одређује се локација 
за одлагање инертног, односно грађе-
винског отпада и отпада од рушења  на 
простору постојеће депоније-сметлишта  
за комунални отпад, на катастарској пар-
цели број 3253  К.О. Бачка Паланка.

Члан 2.

Инертни отпад у смислу ове oдлуке 
је отпад који није подложан било којим 
физичким, хемијским  или биолошким 
променама; не раствара се, не сагоре-
ва или на други начин физички или хе-
мијски реагује, није биолошки разградив 
или не утиче неповољно на друге мате-
рије са којима долази у контакт на начин 
који може да доведе до загађења животне 
средине или угрози здравље људи.

Укупно излуживање и садржај за-
гађујућих материја у отпаду и екоток-
сичност излужених материја морају бити 
у дозвољеним границама, а посебно не 
смеју да угрожавају квалитет површин-
ских и/или подземних вода.

Грађевински отпад укључује: 
земљу од ископа, отпад од рушења и 
грађења (отпад од керамике, бетона, 
гвожђа, челика, пластике и др.) као и от-
падни асфалт и бетон. 

Члан 3.

Отпад дефинисан чланом 2. ове 
oдлуке транспортује се возилом на одго-
варајући начин како би се спречило ра-
сипање или испадање отпада приликом 
транспорта, утовара или истовара и како 
би се спречило загађење ваздуха, воде, 
земљишта. 

У случају расипања или испадања 
отпада приликом утовара, трансппор-
та или истовара, лице које транспортује 
отпад је одговорно за његово уклањање 
и чишћење и прање површине на коју је 
отпад испао.

Члан 4.

За прихват, размештај и управљање 
отпадом из члана 2. ове oдлуке на катас-
тарској парцели број 3253 К.О. Бачка 
Паланка одговорно је ЈКП „Комунал-
пројект“ Бачка Паланка, а на територији 
насељених места: Челарево, Деспотово, 
Гајдобра, Нова Гајдобра, Силбаш, Пара-
ге, Пивнице, Обровац, Товаришево, Ка-
рађорђево, Нештин, Визић и Младеново 
одговорне су Месне заједнице на чијој 
територији се одлаже инертни, односно 
грађевински отпад и отпад од рушења 
објеката.
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II НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ 
ОДЛУКЕ

Члан 5.

Надзор над спровођењем одредби 
ове oдлуке вршиће Општинска управа 
Општине Бачка Паланка, Одељење за 
привреду, орган надлежан за комуналне 
послове и послове заштите животне сре-
дине.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Новачном казном од 100.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекр-
шај правно лице које транспортује инерт-
ни отпад, ако исти не одложи на локацију 
из члана 1. ове oдлуке.   

 За прекршаје из става 1. овог чла-
на казниће се и одговорно лице у прав-
ном лицу новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара.

 За прекршаје из става 1. овог чла-
на казниће се предузетник новчаном каз-
ном у износу од 10.000,00 до 250.000,00 
динара.

 За прекршаје из става 1. овог чла-
на казниће се и физичко лице новчаном 
казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

Члан 7.

Новачном казном од 100.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекр-
шај правно лице које транспортује инерт-
ни отпад, ако не поступи у складу са чла-
ном 4. ове oдлуке.   

За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се предузетник новчаном казном 
у износу од 10.000,00 до 250.000,00 ди-
нара.

За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се и физичко лице новчаном каз-
ном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ”Службеном 
листу Општине Бачка Паланка”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-134/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

363
На основу члана 96. и 97. Закона о 

планирању и изградњи (”Службени гла-
сник РС” бр. 72/09 и 81/09-исправка)  чла-
на 11. Одлуке о грађевинском земљишту 
(”Службени лист Општине Бачка Па-
ланка” бр. 5/10 и 19/10) Плана генерал-
не регулације насеља Обровац (”Служ-
бени лист општине Бачка Паланка” бр. 
21/10) и члана 38. тачка 6. и 14. Статута 
Oпштине Бачка Паланка (”Службени лист 
Општине Бачка Паланка” 17/08 и 2/10), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 35 седници, на наставку одржаном 
13. децембра  2010. године доноси,

ПРОГРАМ
 отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта у 
Општини Бачка Паланка 

за 2010. годину
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Члан 1.

Овим Програмом утврђује се 
отуђење грађевинског земљишта ради 
изградње објеката према намени утврђе-
ној планским документима.

Члан 2.

За потребе изградње производних 
и комерцијалних објеката у 2010. годи-
ни обезбеђено је неизграђено и уређено 
грађевинско земљиште на локацији ин-
дустријска зона у Обровцу блок "42" и 
то:

 - кат.парц.бр. 203/1   површине  31а 
56м2

 - кат.парц.бр. 203/24 површине  28а 
78м2

 - кат.парц.бр.203/18  површине  26а 
84м2

 - кат.парц.бр.203/19  површине  36а 
82м2

Грађевинско земљиште се отуђује 
ради изградње објеката у складу са план-
ским документом.

Грађевинско земљиште предвиђено 
овим Програмом отуђује се по тржиш-
ним  ценама.

Члан 3.

По захтеву заинтересованог лица, 
уколико су испуњени услови прописа-
ни Законом о планирању и изградњи 
и Одлуком о грађевинском земљишту, 
грађевинско земљиште у јавној својини 
Општине Бачка Паланка, отуђује се пу-
тем непосредне погодбе у случајевима 
прописаним чланом 96. став 9. Закона.

Члан 4.

Овај Програм ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављења у ”Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-464-48/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

364
На основу члана 46. Закона о пла-

нирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/09 и 81/09), 
члана 9. став 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну среди-
ну („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 135/04) и члана 38. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка, по прибављеном мишљењу 
Комисије за планове, на 35. седници, на 
наставку одржаном 13. децембра 2010. 
године, доноси:

ОДЛУКУ
о  измени и допуни Плана 

генералне регулације насеља 
Пивнице 

Члан 1.

Приступа се изради Измене и до-
пуне Плана генералне регулације насеља 
Пивнице („Службени лист Општине Ба-
чка Паланка“ број 17/07 ) у даљем тексту: 
План.

Члан 2.

Циљ израде измене Плана је про-
мена функционалне организације у делу 
грађевинског реона, а у  складу са захте-
вима надлежног општинског органа за 
послове урбанизма.
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Циљ допуне Плана је израда но-
вих карата графичког дела Плана како 
би План био у складу са Законом о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 72/09 и 81/09). 
Из истог разлога је потребно допунити и 
ускладити и текстуални део Плана.

За простор у границама предложе-
ног обухвата плана, постојећу планску 
документацију представља Просторни 
план општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
10/10) (у даљем тексту: Просторни план).

Члан 3.

Опис границе планског подручја:

Обухват Плана генералне регула-
ције насеља Пивнице дефинисан је:

 - са севера: у управцу истока јуж-
ном међом парцеле 4172, затим се 
поклапа са границом грађевинског 
реона по премеру до постојеће 
међне камене белеге бр. 90 а за-
тим у правцу истока обухвата ка-
тастарске парцеле 4210 – 4262. Од 
постојеће међне камене белеге  бр. 
94 граница обухвата Плана се по-
клапа са границом грађевинског 
реона по премеру до постојеће 
међне камене белеге бр. 16.

 - са истока: у правцу југа грани-
ца обухвата Плана се поклапа са 
постојећом границом грађевин-
ског реона по премеру до четво-
ромеђе парцела 281, 282, 4574 и 
4575, где у правцу истока обухва-
та катастарске парцеле 282 – 293 
до постојеће међне камене бе-
леге бр. 32. Одавде се граница у 
правцу југа поклапа са постојећом 
границом грађевинског реона  по 
премеру до четворомеђе  парцела 
1939/1, 1939/2, 4766 и 4767 где у 
правцу истока обухвата катастарс-
ке парцеле 1939/2, 1940/1 и 1940/2 

до постојеће међне камене белеге  
бр. 48.

 - са југа: од постојеће међне каме-
не белеге бр. 48 граница обухвата 
Плана се поклапа са постојећом 
границом грађевинског реона  по 
премеру до постојеће међне ка-
мене белеге бр. 57. Овде граница 
у превцу југа обухвата катастарс-
ке парцеле 5028-5032 и део пута, 
парцела 6790 до постојеће међне  
камене белеге бр. 61. Одавде се 
граница у правцу запада поклапа 
са постојећом границом грађевин-
ског реона по премеру до постојеће 
међне камене белеге бр. 72.

 - са запада: од постојеће белеге бр. 
72 граница се у правцу севера 
поклапа са постојећом границом  
грађевинског реона  по премеру до  
постојеће међне камене белеге бр. 
79. Овде граница обухвата Плана 
у правцу запада обухвата катас-
тарске парцеле 5189-5210, 6777, 
6917, 6918, 5211-5217, део парце-
ле 6919/1, 4110-4112, део парцеле 
6919/2, 4061-4067,4113-4120 и део 
пута, парцела 6786.

Површина обухвата Плана износи 
око 478ha.

Члан 4.

Измена и допуна Плана садржи 
текстуални део, који садржи правила 
уређења и правила грађења, графички 
део и oбавезне прилоге.

Измена и допуна Плана садржи:
 - границу плана и обухват грађевин-
ског подручја;

 - границу обухвата дела грађевин-
ског реона у коме се мења намена 
простора;

 - претежну намену земљишта дела 
који се мења;

 - регулационе линије улица, повр-
шина јавне намене и грађевинске 
линије са елементима за обележа-
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вање на геодетској подлози за зо-
не за које није предвиђена израда 
плана детаљне регулације

 - рокове за израду плана детаљне 
регулације са обавезно прописа-
ном забраном градње нових обје-
ката и реконструкције постојећих 
објеката (изградња објеката или 
извођење радова на којима се 
мења стање у простору), до ус-
вајања плана;

 - мере енергетске ефикасности.

Члан 5.

Рок за израду Плана је 7 (седам) ме-
сеци од дана ступања на снагу ове Одлу-
ке.

Члан 6.

Израда Плана уступа се ЈП „Дирек-
ција за изградњу Општине Бачка Палан-
ка“ (правни следбеник ЈП „Стандард“), 
Трг братства и јединства 36, Бачка Па-
ланка, на основу члана 7. став 1. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 116/08).

Средства за израду Плана обезбеђе-
на су у Програму уређивања грађевин-
ског земљишта за 2011. годину.

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је гра-
фички прилог са границом обухвата пла-
на.

Члан 8.

Саставни део ове Одлуке је Решење 
да  за План није потребно приступити из-
ради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину, које је донело Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка, број 
IV-05-501-2-13/2010, дана 30.11.2010. 
године

Члан 9.

Пре подношења Плана органу на-
длежном за његово доношење План под-
леже стручној контроли коју врши Коми-
сија за планове и излаже се на јавни увид.

Излагање планског документа на 
јавни увид оглашава се у дневном и ло-
калном листу и траје 30 дана од дана 
оглашавања. Оглас о излагању планског 
документа на јавни увид садржи: пун на-
зив институције која спроводи оглаша-
вање, назив планског документа чије се 
излагање оглашава, податке о времену и 
месту излагања планског документа на 
јавни увид, начин на који заинтересована 
правна и физичка лица могу доставити 
примедбе на плански документ, податке 
о времену и месту одржавања седнице 
комисије за планове, као и друге инфор-
мације које могу бити од значаја за јавни 
увид.

Јавни увид  плана одржаће се у 
згради Општине Бачка Паланка, Улица 
краља Петра I, 16 у Бачкој Паланци.

Члан 10.

Одлука ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-135/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.



17. децембар 2010. ГОДИНЕ        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 27/8010 - Страна 881  

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине Бачка 
Паланка
Одељење за урбанизам и грађевинар-
ство 
број: IV-05-501-2-13/2010
дана: 30. 11. 2010 године
Бачка Паланка

На основу члана 9. 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину (’’Службени гласник РС’’, 
број 135/04) и члана 13. Одлуке о орга-
низацији Општинске управе (’’Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка’’ број 
2/2009), Општинска управа Општине 
Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и 
грађевинарство доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
Није потеребно приступити изради 

стратешке процене утицаја на животну 
средину прилиокм израде измене и до-
пуне Плана генералне регулације насеља 
Пивнице.

О б р а з л о ж е њ е

С обзиром да се измене и допуне 
Плана генералне регулације насеља 
Пивнице врше само у смислу проши-
рења радне зоне и измештања пијаце, 
овај орган је мишљења да измене нису 
тог обима да би била потребна нова из-
рада Извештаја о стратешкој процени 
утицаја. На основу напред изнетог, овај 
орган је одлучио као у диспозитиву.

Руководилац
Одељења за  урбанизам

и грађевинарство,
Марија Коларов, с.р.
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365
На основу члана 92. став 2, члана 

93. став 4, члана 96. и 97. Закона о пла-
нирању и изградњи (”Службени гла-
сник Републике Србије” број 72/2009 
и 81/2009 исправка), члана 20. тачка 8. 
и члана 32. тачка 14. Закона о локалној 
самоуправи   (”Службени гласник Ре-
публике Србије“ број 129/2007) и члана 
38. тачка 6. и 14. Статута Општине Ба-
чка Паланка (”Службени лист Општине 
Бачка Паланка” број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
35. седници, на наставку одржаном 13. 
децембра 2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о 

грађевинском земљишту

Члан 1.

У Одлуци о грађевинском земљи-
шту (”Службени лист Општине Бачка 
Паланка” број 5/2010 и 19/2010), иза чла-
на 3. додаје се нови члан 3 а. који гласи :

На територији Општине Бачка Па-
ланка утврђују се следеће грађевинске 
зоне и то:

1. Екстра зона за пословни прос-
тор - обухвата део улице Краља Петра 
I (од улице Трг братства и јединства до 
улице Шафарикова), улица Академика 
Милана Курепе, улица Ђуре Јакшића, 
обе стране ових улица,  јужни део блока 
"Партизан" и улице Димитрија Туцовића, 
део улице Шафарикове од броја 59  до 
броја 55, као и део улице Трг братства и 
јединства од броја 13 до броја 21.

2.  I грађевинска зона - обухвата 
део града оивичен улицама: Цара Лаза-
ра  (од Шумске до Шафарикове), Шафа-
рикову (од Цара Лазара до Југословенске 

армије ), Југословенске армије (од Шафа-
рикове до Трга братства и јединства), Трг 
братства и јединства (од Југословенске 
армије до Цара Лазара), улицу Весели-
на Маслеше до реке Дунав рачунајући 
обе стране свих улица и грађевинско 
земљиште свих ових улица, као и улицу 
Краља Петра I (од улице Шафарикове до 
улице Светозара Милетића), обе стране 
улице, само за пословни простор.  

3. II грађевинска зона - обухвата 
део града између прве зоне и граница 
које чине следеће улице: Дунавска обала 
(од 25. Маја до Змај Јовине), Змај Јовина 
(од Дунавске обале до Бранка Радиче-
вића), Бранка Радичевића (од Змај Јови-
не до Бранка Бајића), Бранка Бајића (од 
Бранка Радичевића до железничке пру-
ге ), траса железничке пруге (од Бранка 
Бајића до Трга ослобођења) и 25. Маја  
(од Трга ослобођења до Дунавске оба-
ле), рачунајући обе стране ових улица и 
грађевинско земљиште између свих ових 
улица и прве зоне.

4. III грађевинска зона - обухвата 
сво грађевинско земљиште намењено за 
становање и условно становање у грани-
цама грађевинског реона које је одређе-
но Планом генералне регулације Бачка 
Паланка, а које није обухваћено првом и 
другом грађевинском зоном.

5. IV грађевинска зона - обухвата 
насеље Челарево.

6. V грађевинска зона - обухвата на-
сеља: Обровац, Товаришево, Карађорђе-
во, Младеново, Гајдобра, Нова Гајдобра, 
Силбаш, Параге, Деспотово, Пивнице, 
Нештин и Визић.

7. VI грађевинска зона - обухвата 
атарска подручја. "    
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Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-136/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

366
На основу члана 38. тачка 4. Стату-

та Општине Бачка Паланка (”Службени 
лист Општине Бачка Паланка“ бр. 17/08 
и 2/10), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на 35. седници, на настваку одржа-
ном 13. децембра 2010.године, донела је 

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке 

о Програму припремања 
грађевинског земљишта, путне 

привреде, јавних функција и 
опремања грађевинског земљишта 

за 2010. годину

Члан 1.

У Одлуци о Програму припремања 
грађевинског земљишта, путне привреде, 
јавних функција и опремања грађевин-
ског земљишта за 2010. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ бр. 
26/09, 15/10, 19/10, 24/10) мењају се сле-
деће тачке:

У делу „Припремање грађевинског 
земљишта“:

У тачки 1.1.1.4. „Израда плана де-
таљне регулације блокова 52,53,56,57,58 

(ул.Веселина Маселеше)“ износ од 
2.190.000,00 замењује се износом 
590.000,00.

У тачки 1.1.1.5. „Израда плана де-
таљне регулације блокова око улице 
Староградске „износ од 3.350.000,00 за-
мењује се износом 1.550.000,00.

Додаје се тачка 1.1.1.10. „Усклађи-
вање Просторног плана општине Бачка 
Паланка са Законом о планирању и из-
градњи у износу од 3.400.000,00.“

Члан 2.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-137/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

367
На основу члана 38. тачка 4. Ста-

тута Општине Бачка Паланка ("Сл. лист 
Општине Бачка Паланка" број 17/2008 и 
2/2010), Скупштина општине Бачка Па-
ланка на  35. седници, на наставку одр-
жаном 13. децембра 2010. године, донела 
је

О Д Л У К У
о Програму припремања 

грађевинског земљишта, путне 
привреде, јавних функција и 

опремања грађевинског земљишта 
за 2011. годину
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Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се Програм 
припремања грађевинског земљишта, 
путне привреде, јавних функција и оп-
ремања грађевинског земљишта за 2011. 
годину (у даљем тексту: Програм), који 
чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата радове на: при-
премању грађевинског земљишта у Ба-
чкој Паланци, одржавању јавне расвете, 
сузбијању комараца, одржавању дечијих 
игралишта, редовном и периодичном 
одржавању путева и путних објеката, из-
градњи и модернизацији путева, путних 
објеката и саобраћајне опреме у Опш-
тини Бачка Паланка, као и одржавања и 
обнављања урбаног мобилијара у Бачкој 
Паланци.

Члан 3.

Средства за реализацију Програма 
обезбеђују се из буџета Општине Бачка 
Паланка.

Члан 4.

За остваривање Програма плани-
рају се средства из буџета општине у ви-
сини од 200.864.832,00 динара и то према 
изворима прихода:

1. Специјализоване услуге 
одржавање путне привреде 50.160.000,00

2 Специјализоване услуге 
комуналне потрошње 43.367.500,00

3 Капитално улагање  путне 
привреде 32.186.000,00

4. Развој града (урбанизам и 
уређење земљишта) 60.505.500,00

5. Трошкови реализације про-
грама 14.645.832,00

Укупно: 200.864.832,00

Средства из става 1. овог члана рас-
поређују се на:

1. Припремање и опремање 
грађевинског земљишта 60.505.500,00

2 Путна привреда 82.346.000,00
3 Јавне функције 43.367.500,00

5 Трошкови реализације про-
грама 14.645.832,00

Укупно: 200.864.832,00
 

Буџетска средства предвиђена за 
реализацију овог Програма преносиће 
се Јавном предузећу "Дирекција за из-
градњу Општине Бачка Паланка" из 
буџета Општине Бачка Паланка.

Програм обухвата и радове на Оп-
ремању грађевинског земљишта у опш-
тини Бачка Паланка (опремање форми-
раних улица, изградња електроенергет-
ских објеката, прибављање грађевинског 
земљишта, опремање индустријских 
зона, опремање стамбених блокова, мо-
дернизација јавног осветљења), који 
ће се финансирати из удружених сред-
става буџета Општине Бачка Паланка и 
приступних фондова.

Члан 5.

Трошкови припремања грађевин-
ског земљишта за изградњу објеката на 
дан 30.11.2010. године износе:

Ознака зоне Износ (дин./м2)
I зона 2474,00
II зона 1856,00
III зона 1341,00
IV зона 619,00
V зона 103,00
VI зона 62,00

Трошкови магистралног опремања 
грађевинског земљишта износе за:

изградњу 
стамбених 
објеката

изградњу пос-
ловних обје-

ката
Ознака зоне Износ (дин./м2) Износ (дин./м2)
екстра зона / 5157,00
I зона 3095,00 4640,00
II зона 2062,00 3300,00
III зона 1444,00 2474,00
IV зона 619,00 926,00
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V зона 103,00 207,00
VI зона 62,00 103,00
 

Трошкови примарног и секундар-
ног опремања грађевинског земљишта 
без трошкова изградње ТТ мреже износе:

Ознака зоне Износ (дин./м2)
I зона 5569,00
II зона 4537,00
III зона 3713,00
IV зона 3300,00
V зона 3095,00
VI зона 412,00

Висина накнаде за уређивање грађе-
винског земљишта за изграђене стамбене 
објекте без грађевинске дозволе обра-
чунаће се у складу са „Правилником о 
критеријумима за одређивање накнаде у 
поступцима легализације, критеријуми-
ма за објекте за које се не може накнадно 
издати грађевинска дозвола, као и о садр-
жини техничке документације и садржи-
ни и начину издавања грађевинске и упо-
требне дозволе за објекте који су предмет 
легализације“ („Службени гласник Репу-
блике Србије“ бр. 89/09 и 5/10).

За помоћне објекте (летња ку-
хиња, гаража, остава, остава за огрева) 
који су изграђени у складу са издатим 
урбанистичко-техничким условима до 
13.05.2003. г. неће се обрачунавати накна-
да за уређивање грађевинског земљишта.

Накнада за уређивања грађевин-
ског земљишта се не плаћа за објекте ко-
муналне инфраструктуре.

Члан 6.

Трошкови уређивање грађевин-
ског земљишта код промене намене 
коришћења објекта или дела објекта 
утврђује се применом разлике трошкова 
магистралног опремања грађевинског 
земљишта. 

Члан 7.

Накнада за уређивање грађевин-
ског земљишта утврђена у програму 
усклађиваће се са кретањем цена на мало 
Републике Србије, а на основу података 
надлежног органа за послове статистике.

Члан 8.

За потребе инвеститора, јавних 
предузећа, органа Општине Бачка Па-
ланка и других организација, када је то 
неопходно, пројектна документација 
може се израђивати и када њена израда 
није предвиђена Програмом уређивања 
грађевинског земљишта за 2011. годину, 
ако се обављањем тих послова не ремети 
реализација овог Програма.

Члан 9.

Инвеститорске и техничке послове 
и надзор над извођењем радова врши ЈП 
“Дирекција за изградњу Општине Бачка 
Паланка " из Бачке Паланке.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-138/2010
13. децембар 2010. године
Бачка  Паланка 

Председник 
Скупштине општине 
Мирослав Родић с.р.
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ПРОГРАМ
 ПРИПРЕМАЊА И ОПРЕМАЊА  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 

ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ, ЈАВНИХ ФУНКЦИЈА ЗА 2011. ГОДИНУ

 А.  ПРИХОДИ

А.1. Позиције у буџету којим се финансирају Програми  

р.б. Назив Износ
1 Специјализоване услуге одржавање путне привреде 50,160,000.00
2 Специјализоване услуге комунална потрошња 43,367,500.00
3 Капитално улагања путне привреде 32,186,000.00
4 Развој града (урбанизам и уређење земљишта) 60,505,500.00
5 Трошкови реализације Програма 14,645,832.00

Укупно А.1. - Буџетски део 200,864,832.00

Б.   РАСХОДИ 

Б.1.   БУЏЕТСКИ ДЕО  
р.б. Назив Износ

1 Припремање и опремање  грађевинског земљишта 60,505,500.00
2 Путна привреда 82,346,000.00
3 Јавне функције 43,367,500.00
4 Трошкови реализације програма 14,645,832.00

 Укупно Б.1. 200,864,832.00

1. ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 60,505,500.00

 1.1.  УРБАНИЗАМ 20,012,000.00

  1.1.1.    Планска документација 20,012,000.00

   1.1.1.1.  
ППО Бачка Паланка - усклађивање са 
Законом, и израда шема насеља Нештин, Визић, 
Карађорђево и Параге

 

   1.1.1.2.  
Израда Плана детаљне регулације приобалне 
зоне у Бачкој Паланци (блокови 18, 19, 60, 61, 
62 и 63, потез Дунавске улице и марина). 

 

   1.1.1.3.  
Израда Плана детаљне регулације радне зоне 
”Заграда”  

   1.1.1.4.  
Израда План детаљне регулације блокова бр. 
52, 53, 56, 57 и 58 у Бачкој Паланци (око Улице 
Веселин Маслеше). 

 

   1.1.1.5.  
Израда Плана детаљне регулације блокова 
око улице Староградске (блокови 28, 33, 64, 65, 
69 и делови 66 и 67) 

 

   1.1.1.6.  
Израда Плана детаљне регулације блока 31 у 
Бачкој Паланци  
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   1.1.7.7.  
План детаљне регулације за блокове 76, 77, 
77а, 82, 82а, 82б и 87 у Бачкој Паланци-северна 
радна зона. 

 

   1.1.7.8.   ПГР Пивнице - измене и допуне  

   1.1.1.9.  
Израда ПДР обилазница око Челарева - веза 
дп 119/2 и дп 7  

   1.1.1.10.  

Израда Урбанистичко техничке докумен-
тације за потребе буџетских корисника 
(Урбанистички пројекти, правила грађења, 
пројекти парцелације и препарцелације и друга 
урбанистичка документација)

 

   1.1.1.11.  
Израда ПГР Обровац, Младеново и 
Товаришево  

 1.2.    ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 11,350,000.00

  1.2.1.   Партерна уређења  

   1.2.1.1.  Израда Пројекта партерног уређења улице Змај  
Јовине - завршна фаза  

   1.2.1.2.  
Израда Пројекта партерног уређења улице 
Банатске и дела улице Банатска II (око 
Геронтолошког центра) - завршна фаза

 

   1.2.1.3.  Завршетак Пројекта партерног уређења улице 
Бродарско насеље (од споменика до Дунава)  

  1.2.2.   
Израда Пројеката изградње, реконструкције и 
текућег одржавања путева и пројеката уређења 
атарских путева 

 

   1.2.2.1.  Бачка Паланка  
   1.2.4.2.  Насељена места  
  1.2.3.   Израда Пројеката за опремање блокова  
   1.2.3.1.  блок Партизан - веза са улицом Цара Лазара  

    1.2.3.1.1. Израда Пројекта саобраћајница, паркинга и тро-
тоара  

    1.2.3.1.2. Израда Пројекта  комуналног опремања (водовод 
и канализације)  

  1.2.3.2.  блок 50  
    1.2.3.2.1. Израда Пројекта одвођења атмосферских вода  

 1.3.    
Израда Пројеката из домена саобраћаја, саоб-
раћајне опреме, сигнализације и израде Планова 
техничког регулисања саобраћаја

1,000,000.00

  1.3.1.   

Пројектно техничка документација за потребе 
измена постојећих Планова техничке регулација 
саобраћаја и за постављање саобраћајне опреме 
и сигнализације

 

 1.4.    ИНЖЕЊЕРСКИ РАДОВИ 4,000,000.00

  1.4.1.   
Израда геодетских подлога за урбанистичку, 
пројектно техничку документацију и пројеката 
из домена геодезије

 

  1.4.4.   Израда геомеханичких елабората за уређење јав-
них површина  
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 1.5.    ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА УСЛОВА И 
САГЛАСНОСТИ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4,000,000.00

  1.5.1.   Трошкови услова и сагласности за комплетан 
програм  

  1.5.2.   
Трошкови спровођења јавне набавке (припре-
мање, фиксни трошкови, припрема уговора и 
други послови)

 

 1.6.    ПРЕМЕР И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 10,000,000.00

  1.6.1.   Катастарски премер Бачке Паланке  

  1.6.2.   

Откуп земљишта и објеката у блоку 24 и у 
блоку 100 (могуће 19 плацева на општинском 
земљишта у блоку 24, и  80 плацева на приват-
ном земљишту, и легализација 10 изграђених 
стамбених објеката, откуп земљишта за проши-
рење градског гробља ) 

 

 1.7.    ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 5,143,500.00

  1.7.1.   Опремање јавних површина  

   1.7.1.1.  
Изградња тротоара, паркинга, санација пос-
тојећих инсталација и реконструкција коловоза 
- партерно уређење

 

 1.8.    МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ 5,000,000.00

  1.8.1.   Изградња трафо станица  

2. ПУТНА ПРИВРЕДА 82,346,000.00

 2.1.    РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 50,160,000.00

  2.1.1.   Одржавање путева у зимском периоду од 15. 11. 
2010. до 15. 03. 2011. године - Зимска служба  

  2.1.2.   Редовно одржавање коловоза и путних објеката 
на путној мрежи Општине Бачка Паланка  

  2.1.3.   Одржавање вертикалне сигнализације  
  2.1.4.   Одржавање хоризонталне сигнализације  

  2.1.5.   Хитне интервенције на саобраћајно техничкој 
опреми и сигнализацији  

  2.1.6.   
Мере на повећању безбедности саобраћаја и 
постављање саобраћајне опреме и сигнализације 
на критичним деоницама и локацијама

 

  2.1.7.   Трошкови осигурања семафора и путева  
  2.1.8. Одржавање пружних прелаза  

 2.2.    КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У ПУТНУ ПРИВРЕДУ 32,186,000.00

  2.2.1.   Саобраћајно управљање и вођење  

   2.2.1.1.  

Израда катастра путева, формирање база по-
датака над путевима, снимање саобраћајних 
токова, израда техничке документације, радови 
на увођењу јединственог система управљања 
саобраћаја и друге мере на повећању безбеднос-
ти саобраћаја.

 

   2.2.1.2.  Надзор над извођењем радова у капиталном де-
лу путне привреде  

   2.2.1.3.  Испитивање коловозних конструкција за потребе 
пројектовања  
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  2.2.2.   Саобраћајна опрема и сигнализација  

   2.2.2.1.  Увођење система за мониторинг и управљање 
саобраћајем  

  2.2.3.   Изградња и модернизација путева 24,786,000.00 

   2.2.3.1.  Бачка Паланка  
   2.2.3.2.  Насеља  

3  ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ 43,367,500.00

 3.1.    ЈАВНА РАСВЕТА 30,950,000.00

  3.1.1.   Бачка Паланка  
  3.1.2.   Насељена места  

  3.1.3.   
Радови на одржавању  и реконструкцији јавне 
расвете и набавка потребног материјала у Бачкој 
Паланци

 

  3.1.4.   
Изградња нове јавне расвете у улици Краља 
Петра (новосадски пут) - удруживање средстава 
са НИП-ом за 2011. годину

 

  3.1.5.   Израда пројеката јавне расвете  
   3.1.5.1.  Пројекти јавне расвете у Бачкој Паланци  

   3.1.5.2.  
Израда пројекта реконструкције јавног ос-
ветљења у општини Бачка Паланка са претход-
ном Студијом оправданости

 

 3.2.    
СИСТЕМАТСКО УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА, 
КРПЕЉА И АМБРОЗИЈЕ 6,017,500.00

  3.2.1.   Третмани  
  3.2.2.   Надзор над извођењем радова  

 3.3.    
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ 
ПОВРШИНАМА И УРБАНОМ МОБИЛИЈАРУ 3,400,000.00

  3.3.1.   Хитне интервенције  
  3.3.2.   Урбани мобилијар  

 3.4.    
ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ДЕЧИЈИХ 
ИГРАЛИШТА И ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

3,000,000.00

4     ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 14,645,832.00
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368
На основу члана 32. Закона о локaл-

ној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Србије“ број 129/07) и члана 38. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка, на својој 35. седници, на 
наставку одржаном 13. децембра 2010. 
године, донела је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

Скупштина општине Бачка Па-
ланка је сагласна да се закључи Анекс 
Споразума о сарадњи Града Новог Сада 
и општина Бачка Паланка, Бачки Петро-
вац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Теме-
рин, Врбас и Кула у формирању региона 
за управљање комуналним отпадом у 
предложеном тексту и овлашћује Боза-
ло Драгана, председника Општине Бачка 
Паланка, да га у име Општине Бачка Па-
ланка закључи.

Овај закључак објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-016-175/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

369
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка («Службени 
лист Општине Бачка Паланка» број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине  
Бачка Паланка на својој 35. седници, на 
наставку одржаном 13. децембра 2010. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Годишњи 
план рада за програмску 2010/2011 

годину и Предшколски програм 
Предшколске установе ”Младост” 

Бачка Паланка за  2010/2011 годину

I

Даје се сагласност на Годишњи 
план рада за програмску 2010/2011 годи-
ну и  Предшколски програм Предшколс-
ке установе «Младост» Бачке Паланке  за  
2010/2011 годину, које је донео Управни 
одбор Предшколске установе «Младост» 
Бачка Паланка на седници одржаној 15. 
септембра 2010. године.

II

Ово Решење објавити у «Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-60-13/2010
13. децембар  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.
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370
На основу члана 22. Закона о јав-

ним предузећима и обављању делат-
ности од општег интереса („Службени 
гласник Републике Србије“ број 25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 38. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 35. седници, на 
наставку  одржаном 13. децембра 2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Финансијски план Радне заједнице 
ЈП ”Дирекција за изградњу  

Општине Бачка Паланка” за 2011. 
годину

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план Радне заједнице ЈП „Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка“ за 
2011. годину, који је донео Управни од-
бор ЈП „Дирекција за изградњу Општине 
Бачка Паланка“ на седници одржаној 2. 
децембра 2010. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-35-139/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

371
На основу члана 22. Закона о јав-

ним предузећима и обављању делат-
ности од општег интереса („Службени 
гласник Републике Србије“ број 25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 38. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 35. седници, на 
наставку одржаном 13. децембра 2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм 

пословања Јавног комуналног 
предузећа ”Комуналпројект” 

Бачка Паланка за 2011. годину

I

Даје се сагласност на Програм по-
словања Јавног комуналног предузећа 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка за 
2011. годину, који је донео Управни од-
бор ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Палан-
ка на 26. седници, одржаној 16. новембра 
2010. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-352-206/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.
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На основу члана 22. Закона о јав-

ним предузећима и обављању делат-
ности од општег интереса („Службени 
гласник Републике Србије“ број 25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 38. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 35. седници, на 
наставку одржаном 13. децембра 2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм 
пословања и Финансијски план  

Јавног предузећа Спортско-
рекреациони центар ”Тиквара” 
Бачка Паланка за 2011. годину

I

Даје се сагласност на Програм по-
словања и Финансијски план Јавног пре-
дузећа Спортско – рекреациони центар 
„Тиквара“ Бачка Паланка за 2011. годину, 
који је донео Управни одбор ЈП СРЦ 
„Тиквара“ Бачка Паланка на седници 
одржаној 30. новембра 2010. године.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-66-14/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

373
На основу члана 22. Закона о јав-

ним предузећима и обављању делат-
ности од општег интереса („Службени 
гласник Републике Србије“ број 25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 38. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 35. седници, на 
наставку одржаном 13. децембра 2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План и 

програм пословања и Финансијски 
план ЈИП ”Радио БАП” Бачка 

Паланка за 2011. годину

I

Даје се сагласност на План и про-
грам пословања и Финансијски план ЈИП 
„Радио БАП“ Бачка Паланка за 2011. го-
дину, који је донео Управни одбор ЈИП 
„Радио БАП“ Бачка Паланка на 2. седни-
ци, одржаној 29.10. 2010. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-642-13/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.
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374
На основу члана 22. Закона о јав-

ним предузећима и обављању делат-
ности од општег интереса („Службени 
гласник Републике Србије“ број 25/2000, 
25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 38. 
Статута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 35. седници, на 
наставку одржаном 13. децембра 2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм 
пословања и Финансијски план 
ЈП ”Телевизија Бачка Паланка”  
Бачка Паланка за 2011. годину

I

Даје се сагласност на Програм по-
словања и финансијски план ЈП „Теле-
визија Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 
2011. годину, који је донео Управни од-
бор ЈП „Телевизија Бачка Паланка“ Бачка 
Паланка на 2. седници, одржаној 12. ок-
тобра 2010. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-642-12/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

375
На основу  члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“  број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 35. седници, на 
наставку одржаном 13. децембра 2010. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на План  

рада  Установе ”Културни центар 
Бачка Паланка” Бачка Паланка  за 

2011. годину

I

Даје се сагласност на План рада Ус-
танове „Културни центар Бачка Паланка“ 
Бачка Паланка за 2011. годину, који је до-
нео Управни одбор Установе „Културни 
центар Бачка Паланка“ Бачка Паланка, 
на седници одржаној дана 1.12. 2010.  го-
дине.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-644-6/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.
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376
На основу  члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“  број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 35. седници, на 
наставку одржаном 13. децембра  2010. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Програм  
рада  Народне библиотеке ”Вељко 

Петровић” Бачка Паланка  за  
2011. годину

I

Даје се сагласност на Програм рада 
Народне библиотеке „Вељко Петровић“ 
Бачка Паланка за 2011. годину, који је 
донео Управни одбор Народне библиоте-
ке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка, на 
седници одржаној дана 1. децембра 2010 
године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-630-6/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

377
На основу  члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“  број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 35.  седници, на 
наставку одржаном 13. децембра 2010. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на 

Финансијски план и Годишњи 
оперативни план Установе 
”Центар за социјални рад 

Општине Бачка Паланка” Бачка 
Паланка  за 2011. годину 

I

Даје се сагласност на Финансијски 
план и Годишњи оперативни план Уста-
нове „Центар за социјални рад Општине 
Бачка Паланка“ Бачка Паланка за 2011. 
годину, који је донео Управни одбор Ус-
танове „Центар за социјални рад општи-
не Бачка Паланка“ Бачка Паланка, на се-
дници одржаној  дана 30. новембра 2010.  
године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-551-7/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.
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378
На основу  члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“  број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 35. седници, на 
наставку одржаном 13. децембра 2010. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на План рада 

и План прихода и расхода  А.Д. 
”Пословно производни центар 

Бачка Паланка” Бачка Паланка  за 
2011. годину

I

Даје се сагласност на Програм ра-
да и План прихода и расхода А.Д. „По-
словно производни центар Бачка Палан-
ка“ Бачка Паланка за 2011. годину, који 
је донео Управни одбор А.Д. „Пословно 
производни центар Бачка Паланка“ Ба-
чка Паланка, на седници одржаној дана 
2. децембра 2010.  године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-025-8/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

379
На основу  члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“  број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка на својој 35. седници, на 
наставку одржаном 13. децембра 2010. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на План 

и програм  рада и Финансијски 
план ”Туристичке организације 
Општине Бачка Паланка” Бачка 

Паланка  за 2011. годину

I

Даје се сагласност на План и про-
грам рада и Финансијски план  „Ту-
ристичке организације Општине Бачка 
Паланка“ Бачка Паланка за 2011. годину, 
који је донео Управни одбор „Туристичке 
организације Општине Бачка Паланка“ 
Бачка Паланка, на седницама одржаним  
дана 16. новембра 2010. године  и  1. де-
цембра 2010. године 2010.  године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-332-13/2010
13. децембар 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р. 
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