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На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка", број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка, на 29. седници, одржаној 
дана 9. јуна 2010. године, донела је 

О Д Л У К У 
 о усвајању Стратегије развоја 

спорта у Општини Бачка Паланка 
за период од 2010. до 2014. године

Члан 1. 

Усваја се Стратегија развоја спор-
та у Општини Бачка Паланка за период 
од 2010. до 2014. године, у предложеном 
тексту. 

1. У В О Д

Савремени услови живота и рада 
у којима човек данас егзистира обилује 
разноликим проблемима и најразличи-
тијим изворима стреса. Све израженији 
облици различитих аспеката сиромаш-
тва, још увек (генерално) низак обра-
зовни ниво (али, суштински образовни 
у којем се степен знања не мери врстом 
стечене школске дипломе), уз разуђену 
политичко-идеолошку ставрност која 
рађа плодно тле за манипулације свих 
врста, довели су до драстичног опадања 
глобалног квалитета живота. Чак и мно-

ги који мисле да су успешни, јер своје 
успехе мере количином новца или степе-
ном народне популарности, живе веома 
неквалитетно, како у социјално-етичком, 
тако и психо-физичком смислу. 

Социолошка наука се слаже да је ни-
во спорта најбољи показатељ опште раз-
вијености неког друштва. Данас се сма-
тра се да је спорт незаменљиво средство 
за формирање културних стереотипа, као 
и ефикасан пут ка превазилажењу кризе 
идентитета и легитимитета нације. Ана-
лизирајући значај спорта, веома је важно 
истаћи да се држава може у потпуности 
поносити резултатима својих спортиста, 
који је афирмишу на међународном ни-
воу, само уколико су ти резултати одраз 
здравља и способности комплетног ста-
новништва. Спорт се, наиме, теоретски 
може развијати и у специјализованим 
лабораторијама где би само незнатан 
број селектираних талената производио 
резултате за целу нацију. Али то сигурно 
није жеља ни једног развијеног друштва. 
(Група аутора, 2007)  

Савремена технолошка достигнућа 
и производи (компјутери, мобилни теле-
фони, видео игрице, телевизија, и др), као 
и услови живота у нашем друштвеном 
и радном окружењу (стандард, живот у 
насељеним местима без одговарајућих 
простора за физичко вежбање и слич-
но) најуочљивији су фактори изражене 
физичке неактивности младих, о чему 
говоре бројне научне и стручне студије 
у последњих неколико година. Посебно 
је ово уочљиво у ставовима одређених 
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друштвених група које заступају тезу 
да је спортска активност, као вид игре 
и забаве, сувишна, што је вероватно и 
разлог да је у претходном периоду при-
мећен упадљив пад интересовања деце 
и младих за учешће у спортским актив-
ностима у целој Републици Србији. А 
познато је да физичка неактивност деце, 
посебно адолесцената, негативно утиче 
на њихов правилан физички и духовни 
развој. Овакве тенденције, у дугорочном 
погледу, могу значајно угрозити здравље 
грађана у целини, а посебно се негативно 
одражавају на стварање квалитетне се-
лективне базе врхунског спорта (која се 
на овај начин знатно умањује). 

Спортски објекти, као незаоби-
лазни и комплементарни ресурси спор-
та, последњих деценија доживљавају 
својеврсну декаденцију. Највећим делом 
су у лошем стању, запуштени, са неод-
говарајућим садржајним и логистичким 
елементима. Ово је још један, додатни 
фактор, који умањује могућност за ба-
вљење спортом свих социо-узрасних ка-
тегорија становништва, посебно деце и 
омладине (како за бављење врхунским 
спортом, тако и за рекреативно вежбање 
свих грађана). Без одговарајућег прос-
тора за игру и тренинг, нема адекватног 
развоја спорта, а спортски објекти пред-
стављају наслеђе које остаје и будућим 
генерацијама.

Врхунски спортски резултати, као 
и одговорно понашање спортиста најви-
ших категоријалних нивоа, не само да 
представљају националну репрезента-
тивност у свету, већ више од тога, они 
су узори и модели понашања младима 
за промоцију највиших вредности једног 
хуманог друштва (рад, упорност, борбе-
ност и поштење), које треба неговати у 
будућности. На тај начин спорт добија 
не само такмичарски, репрезентативни 
и здравствени друштвени аспект, већ и 
шири васпитни и развојни значај. Мада у 
нашим условима, резултати у врхунском 
спорту често су производ ентузијазма и 

напора појединаца и њихових породица 
него изграђеног и регулисаног спортског 
система, тако да су подложни варијација-
ма и случајности. 

Спорт, дакле, представља универ-
зално средство у креирању и остваривању 
вредности којима се мењају друштва, 
развија национална кохезија, афирмише 
демократија, остварују основна људ-
ска права и слободе, јача економија и 
подстиче заштита јавног здравља. Ради 
очувања друштвене улоге спорта, даљег 
развоја спортског система, а самим тим и 
остваривања свих других циљева који се 
постижу спортом, потребан је стратеш-
ки приступ државе и невладиног секто-
ра, паралелно са спровођењем процеса 
професионализације кадрова у спорту, 
деполитизације управљачких структура 
у спорту и децентрализације државних 
надлежности из области спорта. Како 
на нивоу државе Србије, тако и у свим 
њеним деловима, посебно локалним сре-
динама где егзистира основна спортска 
база.

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

2.1. ДЕФИНИСАЊЕ ОСНОВНИХ 
ПОЈМОВА

Пре разматрања конкретних пи-
тања којима ће се бавити ова стратегија, 
неопходно је дати ближе семантичко 
одређење појединих појмова који ће би-
ти предмет опсервације. Појмовно дефи-
нисање ће се ослањати на раније израђен 
материјал (група аутора, 2007, 9-12) у 
чијем раду су учествовали и стручњаци 
из наше средине. 

Као најопштији појам обрађен је 
– спорт. Он је у овом контексту веома 
комплексно схваћен и интерпретиран 
кроз низ појавних облика. На овим прос-
торима се, као коресподентна, доста ко-
ристи и синтагма физичка култура, преу-
зета из руске терминологије, која је због 
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низа ограничења и последњих година све 
мање у употреби. Пратећи актуелне токо-
ве, у домаћој терминологији све је више 
у употреби спорт. Тако и све високош-
колске установе у Србији које школују 
кадар за рад у овој области, спорту дале 
централно место у свом називу. Према 
томе, изразом спорт је обухваћен већи 
број изведених појмова, попут школског 
спорта, спорта за све, такмичарског (вр-
хунског и квалитетног) спорта, спорт-
ског менаџмента и сл.  

2.1.1. СПОРТ КАО ОПШТИ ПОЈАМ

Најшире гледано, спорт је могуће 
дефинисати као слободну људску актив-
ност усмерену на развој психо-физичких 
способности. Некада се ниво достигну-
тих способности исказује кроз такми-
чење са другима и настојање да се оства-
ри максимални разултат, док се некада 
ради о такмичењу са самим собом или, 
пак, о физичкој активности усмереној на 
унапређење здравља или на психичку ре-
лаксацију. 

Спорт је типична мултидисципли-
нарна област, будући да објашњавање 
свих његових сегмената захтева ком-
плексан приступ и коришћење знања из 
различитих научних области: медицине, 
биологије, психологије, социологије, ин-
форматике, менаџмента... Без обзира на 
аспект који доминира приликом обја-
шњавања неког спортског феномена, 
као централни проблем спорта могуће 
је издвојити људско кретање. Да би кре-
тање било што ефикасније, неопходно је 
користити знања физиологије, биомеха-
нике, моторне контроле, спортске психо-
логије и сл. За реализацију спортских ак-
тивности неопходни су објекти посебне 
намене, као и специфична организација 
праћена правним финансијским, инфор-
матичким и другим ресурсима. Према 
томе, спорт тражи веома комплексан 
(мултидисциплинаран) приступ, па је 
предмет његовог изучавања можда нај-

боље дефинисати као људско кретање, те 
њиме и због њега створена материјална и 
духовна добра.  

2.1.2. ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТНИ 
СПОРТ

Спорт се у најужем смислу везује 
за такмичарску активност усмерену на 
остварење што бољег резултата. У односу 
на достигнути квалитет и категоризацију 
у националним и међународним оквири-
ма, може се разликовати неколико нивоа 
такмичарског спорта. Иако се међусобно 
прожимају, за потребе ове студије су из-
двојени – врхунски и квалитетни спорт. 
Приликом њиховог дефинисања пошло 
се од формулације дате у Закону о спор-
ту. 

У Закону о спорту врхунски спорт 
је дефинисан као област спорта која 
обухвата спортске активности које по-
казују изузетне (врхунске) спортске ква-
литете и резултате. То практично значи 
да само они спортисти и спортске гра-
не који постижу врхунске резултате на 
међународној сцени могу имати атрибут 
врхунског спорта. 

Под квалитетним спортом се под-
разумевају све спортске активности које 
се спроводе у оквиру поједине спортске 
гране, а чија се такмичења одржавају до 
националног нивоа (лиге и првенства 
државе), под условом да су те спортске 
гране регистроване у складу са законом 
и које препознаје Олимпијски комитет 
Србије као редовне или придружене чла-
нове, као и спортске активности које се 
одржавају на покрајинском и локалном 
нивоу. 

Осим по квалитативном нивоу, 
спортове је могуће разврстати и на олим-
пијске и неолимпијске. Оба наведена 
критеријума су од значаја приликом 
састављања категоризације спортиста.
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2.1.3. ШКОЛСКИ СПОРТ

Међународна повеља о физичком 
васпитању и спорту, коју је УНЕСКО 
усвојио 1978. године, у првом члану на-
глашава да је „Бављење физичким васпи-
тањем и спортом фундаментално људско 
право за све”. У националном школском 
систему, реализација овог права школс-
ке деце и омладине је обезбеђена кроз 
редовну (обавезну) наставу физичког 
васпитања, као и кроз функционисање 
система школског спорта. Будући да је 
обавезна настава физичког васпитања 
(заступљена са 2-3 часа недељно) у ин-
геренцији Министарства просвете, пред-
мет ове студије првенствено је школски 
спорт, под којим се подразумева испоља-
вање и развој склоности психо-физички 
обдарене деце, као и њихово укључивање 
у систем такмичења на локалном, регио-
налном и покрајинском нивоу. Наравно, 
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 спор-
та реализују бројни васпитно-образовни 
задаци деце и омладине. 

Осим физичке активности (условно 
спорта) у основним и средњим школама, 
ова студија обухватила је и физичке ак-
тивности у предшколским установама. 
Она се у институционалним условима 
предшколског васпитања може првен-
ствено сагледати као превентивно-здрав-
ствена активност усмерена на правилан 
психо-физички развој најмлађих, али и 
као могућност да се изврши квалитет-
на контрола ране селекције у спорту. 
У спорту је наиме, све присутнија пре-
урањена селекција и специјализација 
надарене деце која оставља озбиљне 
последице на хармоничан психо-физич-
ки развој, па отуда раду са најмлађима 
озбиљна пажња мора да буде поклоњена 
од стране свих субјеката друштвеног жи-
вота у општини.    

2.1.4. СПОРТ ЗА СВЕ

Као синоним за ово карактеристич-
но подручје спорта користи се: рекре-
ација, рекреативни спорт, спорт за све, 
велнес, фитнес и сл. Реч рекреација до-
лази од латинске речи ре црео, ре цреаре, 
што значи поновно створити, обновити, 
поновно креирати. У антрополошком 
смислу се односи на регенерацију људ-
ских физичких и менталних потенција-
ла. Дакле, рекреацијом се могу сматра-
ти све активности које се спроводе ван 
подручја професионалног рада човека, 
које појединац позиционира као личну 
потребу у циљу одмора, релаксације, раз-
оноде и забаве. Из ове, директно проис-
тиче и појам спортска рекреација, као 
процес обнављања, освежења, јачања, и 
сл., применом моторичких (спортских) 
активности. Она је усмерено на задо-
вољавање основних људских потреба и 
интереса кроз богатство разноврсних, 
свима доступних спортско-рекреативних 
садржаја, усаглашених са нивоом спо-
собности, здравственим стањем, полним 
и узрасним карактеристикама појединца. 
У стручној (и научној) литератури у упо-
треби је и термин рекреативни спорт, а 
последњих година и појам спорт за све. 
Овај назив је ушао и у законодавну про-
цедуру, кроз нацрт Закона о спорту, где 
се дефинише као област која обухвата 
бављење спортским активностима ради 
одмора и рекреације, унапређења здра-
вља или унапређења сопствених резул-
тата у свим сегментима популације. 

Међународни Олимпијски Коми-
тет основао је радну групу ради дефини-
сања концепције покрета „Спорт за све“ 
водећи се све присутнијим глобалним 
трендом бриге о здрављу. Група је осно-
вана како би Олимпијски покрет могао 
да помогне и промовише такве актив-
ности. Концепт спорта за све истиче у 
први план да рекреативни спорт мора да 
карактерише редовни програм вежбања 
(али и примереног такмичења) у циљу 
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очувања здравља и физичке спремнос-
ти. Све је већи број људи којима спорт 
представаља више од борбе за гол, кош, 
поен, центиметар или стотинку секунде. 
Рекреативци уживају у многобројним 
активностима у клубовима, организова-
ним групама или појединачно, а њихов 
мотив је здравље, физичке способност и 
лично задовољство. Победити себе, бити 
активан и упознати се са свим вреднос-
тима редовне физичке активности су све 
више опредељења стотина хиљада људи 
који пешаче, трче, возе бицикл и ролере, 
пливају, скијају, вежбају, уче одређене 
вештине и тд. Међу становницима Ев-
ропске уније најактивнији Финци где 
се 75% становништва бави спортском 
рекреацијом. Следе Швеђани са 72%, 
Данци 60%, Ирци 53% и Холанђани са 
52%, док су међу најмање активнима Гр-
ци са само 26%. 

Последњих година одомаћио се 
и термин енглеског порекла – фитнес. 
Настао је од речи фит што значи добра 
форма, добра кондиција, бити здрав и 
оран. Употребљава се да би се описао 
начин живота у којем једна особа може 
најеефикасније да функционише свако-
дневно. Фитнес, дакле, не обухвата само 
вежбање, већ начин живота који под-
разумева вежбање, правилну исхрану, 
програме психичког растерећења, релак-
сацију и естетске програме. Лаички се 
фитнесс везује само за вежбање са тего-
вима или само за аеробик, што је свакао 
погрешно.

2.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ 
ЛОКАЛНОГ ОКРУЖЕЊА И 
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Као полазна основа за израду овог 
документа узета је Информација о стању 
у области физичке културе на подручју 
општине Бачка Паланка, која је разма-
трана и усвојена од стране Скупштине 
општине Бачка Паланка у 2006. години. 
Као стручно-развојни документ и по-

лазиште за даљи рад у области спорта 
(физичке културе) у општини Бачка Па-
ланка, био је обавезујући за реализаторе 
спортске политике у општини чији је 
носилац и титулар у претходном пери-
оду био Спортски савез општине Бачка 
Паланка. 

Спортски савез општине као асо-
цијација клубова аматерског спорта у 
општини Бачка Паланка, у који су на 
принципу добровољности учлањени клу-
бови и организације из више спортских 
грана, вршио је, у протеклим периодима, 
континуиран увид у стање и проблеме 
са којима се ове организације у свом ра-
ду сусрећу. Треба одмах напоменути да 
све спортске организације нису чланице 
Спортског савеза општине, што не значи 
да Савез у свом раду не сагледава и проб-
леме ових организација у склопу праћења 
целокупне проблематике спорта (физич-
ке културе) у општини. Стартегијским 
правцима развоја физичке културе за пе-
риод 2003-2006. година, коју је усвојила 
Скупштина општине Бачка Паланка (у 
новембру 2003. године) на основу ''Стра-
тегијске оријентације дугорочног развоја 
физичке културе у општини Бачка Палан-
ка (2001-2011)'' и "Пројекта реализације 
програмске активности у области фи-
зичке културе у општини Бачка Паланка 
за период 2004-2006. године", дефини-
сане су обавезе и задаци појединачних 
субјеката у овој области. Спортски савез 
општине је овим пројектом (и одлуком) 
позиционирао своје место као основни 
носилац развојне политике и праћења 
достигнућа у овој области, односно као 
организација којој су непосредно пове-
рени послови у реализацији "програма 
у физичкој култури". На овај начин је и 
буџетско финансирање дела области које 
се односи на програме у спорту до сада 
било у директној ингеренцији Спортског 
савеза општине. Односно, задаци локал-
не самоуправе, који су у области физичке 
културе дефинисани чланом 77. Закона о 
спорту Р. Србије и одредбама Закона о 
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локалној самоуправи, су овим пројектом 
децидно одређени кроз следеће тачке: 

1. У општини Бачка Паланка обез-
беђивање услова за развој физичке култу-
ре, кроз све њене облике, спроводиће се 
у организацији Спортског савеза општи-
не Бачка Паланка; 

2. Локална самоуправа обезбедиће 
потребна финансијска средства из буџе-
та општине за развој и унапређење ове 
области чије ће програме реализовати 
Спортски савез општине и његове удру-
жене чланице - спортски клубови и друге 
организације физичке културе, на ама-
терској основи; 

3. Процену појединачних програ-
ма и пројеката у областима физичке 
културе где чланице Савеза егзистирају 
(такмичарски спорт, рекреација и школ-
ски спорт) вршиће Спортски савез преко 
својих стручних тела и органа. Верифи-
ковани програми чланица, који морају 
бити у складу са генералним програмом 
Савеза, односно локалне самоуправе, 
биће финансирани средствима буџета 
СО; 

4. Програме развоја и редовне де-
латности у области аматерског спорта 
и осталих видова физичке културе обје-
дињаваће Спортски савез општине пре-
ко својих удружених чланица, док ће 
пројекте и програме из области одржа-
вања, коришћења и изградње спортских 
објеката од интереса за општину и град 
реализовати ЈП СРЦ "Тиквара". 

На овој основи свој рад је конципи-
рао Спортски савез у претходном пери-
оду, за који је утврђена јавна констата-
ција и закључак Скупштине општине да 
је био веома успешан, како по остваре-
ним спортским резултатима бачкопала-
начких спортиста, тако и по организаци-
оној форми и реализацији, с обзиром да 
је друштвени и економски амбијент у пе-
риоду обухваћеним информацијом био 
доста неповољан и нестабилан. Изража-
вајући вољу својих чланица - спортских 
организација, Савез је усвојене стратешке 

правце максимално спроводио у пракси, 
трудећи се да објективност и стручност 
у процени и реализацији појединачних 
програма, односно демократичност и от-
вореност у јавној комуникацији буду ос-
новни постулати функционисања спорта 
у нашој средини. 

С обзиром да пред локалном са-
моуправом предстоји задатак доношења 
новог средњерочног (стратешког) плана 
развоја ове области, који би требао да 
употпуни стратешке документе о развоју 
општине Бачка Паланка, то је Комисија 
за израду стратегије спорта као полаз-
ну основу у дефинисању стања области 
(анализа стања) узела раније сачињену 
и усвојену Анализу стања у области 
физичке културе на подручју општи-
не Бачка Паланка (подаци из 2006. г. - 
Спортски савез општине). С обзиром да 
је иста била предмет усвајања од стране 
Скупштине општине Бачка Паланка у 
овом документу она представља и по-
лазни основ у изради Стратегије раз-
воја спорта у општини Бачка Паланка 
за период од 2010. до 2014. године. 

Сама анализа, као полазна осно-
ва сваког планског документа, била је 
заснована на методолошком приступу 
емпиријских истраживања трансфер-
залног карактера (сервеј метод), где су 
помоћу адекватног анкетног упитника 
прикупљени потребни подаци, који су 
подвргнути одговарајућој статистичкој 
и дескриптивној анализи. За потребе из-
раде предметне информације подаци су 
били презентовани у неколико целина: 
опште информације о области, стање 
спортског потенцијала, стање кадрова 
на подручју општине, ресурси спортских 
организација, школска спортска такми-
чења, објекти физичке културе, као и 
мишљења спортских организација о не-
ким актуелним аспектима спорта.  

Као други основ за израду ове 
стратегије узет је документ ''Страте-
гија развоја спорта у Републици Ср-
бији за период од 2009. до 2013. годи-
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не'', који је усвојен на седници Владе Ре-
публике Србије и објављен у ''Службеном 
гласнику Р. Србије", бр.110/2008'. Ово је 
основни стратешки документ спорта у 
нашој држави, те као такав представља 
стожер и обавезујући правац за све оста-
ле нивое државног организовања. Тиме 
и локалне самоуправе и њихове надлеж-
ности у области спорта. 

Трећи основ за израду ове страте-
гије јесте Стратегија развоја општине 
Бачка Паланка 2010. до 2014. године, 
усвојена 3.11.2009. године на седни-
ци Скупштине општине Бачка Паланка 
(Сл. лист општине Бачка Паланка", бр. 
18/2009), где су дефинисани општи окви-
ри за развој сектора омладине и спорта.

2.2.1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
О СТАЊУ СПОРТА У ОПШТИНИ 
БАЧКА ПАЛАНКА

Предметном анализом (Информа-
ција) обрађена су сва значајна питања ве-
зана за карактеристике и специфичности 
стања спорта у општини Бачка Паланка 
(стање закључно са 2006. г.). С обзиром 
на константно праћење стања спорта у 
нашој средини од стране Спортског са-
веза општине, сматрамо да се резултати 
поменуте анализе могу сматрати и сада 
веома поузданим индикаторима о тре-
нутним тенденцијама стања ове области 
у општини Бачка Паланка, уз одређени 
ниво корективних елемената који би се 
могли уградити у акционе планове током 
периода имплементације (кроз новије ис-
траживање на подручју Бачке Паланке). 

На територији општине Бачка Па-
ланка регостровано је око 50 клубова, 
организација и друштава у области спор-
та, које обухватају 15 спортских грана. 
Од овог броја нешто више од 40 органи-
зација ради активно, десетак своју актив-
ност реализује повремено или сезонски, 
док за један број регистрованих органи-
зација већ дужи временски период не 
постоје поуздане информације о раду и 

активностима, што нас упућује на закљу-
чак да су исте или обуставиле свој рад 
привремено или су престале са активним 
деловањем. Од укупног броја активних 
спортских организација, 43 је учлањено 
и активно ради у оквиру Спортског саве-
за општине. У односу на претходни ана-
литички период (Информација из 2003. 
г.) могу се уочити одређене промене у 
оквиру активног функционисања спорт-
ских клубова и спортских грана, односно 
у периоду 2006-2008. дошло је и до фор-
мирања одређеног (мањег) броја нових 
спортских клубова, као и гранских саве-
за општинског нивоа.

Објекти физичке културе, а које 
користе и спортске организације, су на 
нивоу неколико последњих година уг-
лавном непромењене. 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 оба-
вљати и клубови из породице тзв. "ма-
лих 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 де-
латности (тренажна и такмичарска ак-
тивност у области врхунског спорта) у 
категорији тзв. "дворанских спортова", 
а такође и за тренажни рад свих катего-
рија спортских организација. Поред ње, 
у општини постоје и три фискултурне 
дворане (ОШ "Десанка Максимовић", 
Товаришево и Челарево) у којима је мо-
гуће одржавање спортских активности и 
приредби у категоријама појединих "дво-
ранских спортова". Изградњом спортске 
хале у Гајдобри и фискултурних сала 
при школама у Пивницама и ОШ ''Свети 
Сава'' у Бачкој Паланци, знатно би се по-
бољшали услови и подигао ниво понуде 
у овој области на подручју наше општи-
не. Поред ових објеката, у граду постоје 
и 5 школских сала за физичко васпитање, 
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које су, такође, у функцији спорта, дели-
мично или у потпуности. Тренутно су у 
изградњи још 3 затворена спортска обје-
кта при основним школама у селима на-
ше општине. 

Одржавање спортских објеката који 
су у надлежности и власништву школа, 
а које користе и поједине спортске ор-
ганизације, је под ингеренцијом органа 
ових просветно-педагошких установа. О 
Спортској хали, једином капиталном и 
комплексном спортском објекту у опш-
тини брине ЈП СРЦ "Тиквара" у чијој 
је надлежности и комплекс отворених 
спортских терена, као саставни део СРЦ. 
Остали постојећи спортски објекти (иг-
ралишта и стадиони) су у надлежности 
спортских организација које их кори-
сте или појединих Месних заједница. У 
погледу стања и функционалности обје-
ката физичке културе (отворени и затво-
рени) детаљнија разрада приказана је у 
предметној анализи (информација). 

Финансирање спортских организа-
ција је, сходно и економским приликама 
у средини у којима делују, веома пробле-
матично и разнолико. Мањи део потреб-
них средстава спортским организацијама 
се обезеђује посредством буџета (према 
критеријумима Савеза, а који се првен-
ствено односе на финансирање основ-
них услова за рад – котизације за такми-
чење, регистрације, тренажни рад и сл.), 
док је већи део обезбеђивања средстава 
у надлежности менаџмента спортских 
организација. У претходном периоду 
приоритет у обезбеђивању услова за рад 
су имали клубови из тзв. "I категорије", 
односно они који нашу општину репре-
зентују на националном и међународ-
ном спортском плану (резултати високог 
спортског стваралаштва). 

Спортски савез, као корисник 
буџетских средстава, вршио је диспони-
рање и расподелу ових средстава спорт-
ским организацијама које су оствариле 
право на иста (основ је чланство у Саве-
зу и редовно подношење годишњих Про-

грама рада и извештаја о раду), а мањи 
део користио и за акције из свог програ-
ма рада, које се првенствено односе на 
област праћења школског спорта и ма-
совне физичке културе. 

Све спортске организације су по-
везане са одговарајућим гранским саве-
зима, преко којих су укључене у систе-
ме такмичења, према специфичностима 
своје спортске гране.

Спортски савез, као асоцијација у 
области спорта, је и самостални органи-
затор појединих спортских манифеста-
ција и акција, док у некима учествује и 
као суорганизатор. То се, пре свега, од-
носи на такмичења атлетског спорта (у 
општини не постоји атлетски клуб), као 
и на друге манифестације физичке кул-
туре, а које су везане за поједине јубилеје 
или значајне датуме, што се утврђује го-
дишњим Програмом рада Савеза.

2.2.2. ПРИСТУП ЗА СТРАТЕГИЈСКИ 
ПЛАН

2.2.2.1. У В О Д

Процес претходног стратешког 
планирања био је релаизован у Спорт-
ском савезу општине Бачка Паланка, а 
покренут је захваљујући иницијативи 
и сарадњи са локалном самоуправом. С 
обзиром да Савез окупља највећи број 
спортских организација које раде у на-
шој општини, а тиме и највећи део спорт-
ског квалитета, али и спортске базе (која 
је ипак највећим делом сконцентрисана 
у граду Бачка Паланка), наметнула се 
потреба израде пилот програма којим се 
настоји иницирати увођење праксе стра-
тешког планирања (СП) и у свим органи-
зацијама аматерског спорта, клубовима и 
општинским гранским савезима. 

Спортски савез општине је инте-
ресни вид удруживања највећег броја 
активних спортских организација са 
подручја општине Бачке Паланке, чији је 
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основи циљ заједнички наступ на јавној 
спортској и друштвеној сцени ради задо-
вољавања заједничких потреба у развоју 
и афирмацији омладинског и аматерског 
спорта у овој средини. Чланови Спорт-
ског савеза општине у својим програми-
ма развоја и активностима требали би да 
имају за дугорочну програмску оријен-
тацију првенствени задатак - окупљање 
што већег броја младих и њихово укљу-
чивање у спортске активности. Сходно 
афинитетима и интересовањима сваког 
појединца, чланови Савеза различитих 
струковних опредељења омогућавају 
шири избор спортских активности и дис-
циплина младима оба пола. 

Да би спорт у општини одговорио 
савременим захтевима спортске науке, 
теорије и праксе, односно да би клубо-
ви појединачно могли остваривати своју 
основну улогу - обезбеђивање услова за 
развој спортског потенцијала, начињен 
је први корак у том правцу, израдом при-
премног документа, као пилот студије 
- ''Стратегијски правци развоја физичке 
културе у општини Бачка Паланка за пе-
риод 2004-2006. године'', чији је носилац, 
аутор и реализатор био Спортски савез 
општине. Спортски савез општине Бачка 
Паланка се у изради предлога овог пла-
на користио моделом стратешког плани-
рања који садржи пет процеса стратеш-
ког менаџмента: 

1. Предпланирање
2. Стратешко планирање (дефини-
сање стратешких праваца) 
3. Акционо планирање - финализа-
ција стратешких праваца 
4. Имплементација стратешког 
плана 
5. Мерење и вредновање остваре-
них резултата

У иницијалној фази, којом је обух-
ваћен овај документ, дефинисане су пр-
ве две фазе (предпланирање и стратеш-
ки правци), док ће остале представљати 

обавезујуће активности након његовог 
усвајања. 

Комисија је у изради ове стратегије 
користила све претходно сачињене пла-
нове и планске кораке Спортског савеза 
општине као квалитетан основ за дефи-
нисање стратешких праваца.

2.2.2.2. ПРЕДПЛАНИРАЊЕ

Спортски савез општине Бачка 
Паланка је у највећем делу својих ак-
тивности већ реализовала процес пред-
планирања, тако да се овим документом 
настоје дефинисати остали неопходни 
кораци у процесу стратегијског плани-
рања. С обзиром да свој рад и активност 
обавља више од четири деценије, а да се 
рад у последње четири године заснива на 
Стратегијској оријентацији дугорочног 
развоја физичке културе у општини Бачка 
Паланка (2001-2011), као и пилот студији 
''Стратешки правци развоја физичке кул-
туре у општини Бачка Паланка за период 
2004-2008. године'', те да се у том пери-
оду, на основу годишњих програма рада, 
као и остварених резултата, на одређени 
начин издиференцирало подручје дело-
вања и усмерења активности, може се 
рећи да је извршена претходна институ-
ционална процена ове организације. То 
је остварено на основу позитивне оцене 
рада и активности од стране Скупштине 
општине Бачка Паланка (како је напред и 
речено), чиме је овај Савез препознат као 
носилац развојне политике спорта (фи-
зичке културе) на подручју наше општи-
не. Ово треба да представља полазну 
основу за даљи развој и трансфор-
мацију Спортског савеза општине, у 
складу са савременим тенденцијама у 
спорту код нас, посебно из угла ново-
усвојене Стратегије развоја спорта у 
Републици Србији. 

Поред организационе процене про-
цес предпланирања обухвата и пред-пла-
нерске активности. Оне се по правилу 
спроводе уз помоћ помагача-консулта-
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ната. До сада је овај процес обављан од 
стране стручних лица Спортског савеза 
општине Бачка Паланка који су на ни-
воима универзитетског рада, односно 
учествовали су у радним телима за изра-
ду стратегије развоја спорта у АП Војво-
дини. Такође, у наставку израде и импле-
ментације стартегије развоја спорта оче-
кује се и помоћ од организација високог 
образовања са којима ова средина, као и 
Спортски савез има уговоре о сарадњи 
или је успостављен партнерски однос. 
Са свим активностима у процесу пред-
планирања упознати су клубови - члано-
ви Савеза, што је посебно било предмет 
расправе на годишњим скупштинама, 
Изборној скупштини Спортског савеза 
општине, као и ванредној Скупштини 
Спортског савеза (2008) на којој су ус-
војени Стратегијски правци развоја 
спорта у општини Бачка Паланка.

2.2.2.3. ДЕФИНИСАЊЕ 
СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА

Стратешко планирање је једна од 
основних функција савременог страте-
гијског менаџмента. У литератури се мо-
же срести више дефиниција овог појма, 
мада су најчешће навођене следеће: 

- планирање је сталан и колекти-
ван процес предвиђања у интегративном 
процесу преузимања одлука које утичу 
на будућност; 

- планирање је одлучивање о дуго-
трајним циљевима и намерама једне ус-
танове и адаптација такве акције, као и 
одређивање ресурса потребних за оства-
ривање таквих циљева; 

- стратешко планирање се односи 
на спортску организацију у целини, ка-
рактерише га планирање на дужи рок и 
подразумева одређивање најзначајнијих 
циљева организације, као и стратегију 
помоћу које ће се активирати сви распо-
ложиви ресурси. 

Стратешки планови су, по правилу, 
активности и творевине менаџмента нај-
вишег нивоа у спортској организацији и 
дефинишу опште циљеве организације.

Стратешко планирање (СП) је на 
садашњем степену развијености спорта 
у нашој средини веома важна активност 
свих организација у овој области, а наро-
чито Спортског савеза општине Бачка 
Паланка. Још увек системски недовољно 
уређена ова област у нашој земаљи не 
омогућава рационалан и складан развој 
многих спортских грана, па тако ни ње-
них основних организација - клубова. С 
друге стране и нереалне амбиције и жеље 
појединаца не иду у прилог дугорочној 
будућности спорта у нашој средини. 
Стратешки план има за циљ да реално 
идентификује и осмисли правце будућег 
развоја спорта у општини, односно да 
утврди смернице спортским клубовима 
шта, како и на који начин треба да ура-
де у правцу своје спортске егзистенције 
и развоја. Ефикасно планирање (што до 
сада није било присутно) помаже орга-
низацијама да идентификују своје пред-
ности, да утврде шта их чини различитим 
од других, али и шта им је заједничко са 
другим спортским организацијама, те на 
тај начин омогућује конкретну самос-
војственост али и интегративност у окви-
ру заједнице спортова - Спортског савеза 
општине.

2.2.2.4. ДЕФИНИСАЊЕ ОСНОВНИХ 
СТРАТЕШКИХ ЕЛЕМЕНАТА

У складу са важећим законским 
прописима који регулишу овај вид 
друштвеног деловања, усвојене Стра-
тегије развоја спорта у Републици Ср-
бији за период 2009. до 2013. године, 
Стратегијских праваца развоја спорта 
у општини Бачка Паланка и Стратегије 
развоја општине Бачка Паланка 2010.-
2014. године, а имајући у виду интересе 
спорта у целини, Скупштина општине 
Бачка Паланка утврђује своју ВИЗИЈУ и 
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МИСИЈУ у области спорта на подручју 
општине Бачка Паланка која се огледа у 
следећем:

1. ВИЗИЈА: 

Локална самоуправа кроз активност 
и деловање Спортског савеза општине 
као развојну визију поставља ''да општи-
на Бачка Паланка буде средина где је'':
- спорт доступан свакоме, без обзира на 
пол, узраст, старост, националну и вер-
ску припадност, или политичку опре-
дељеност, односно ниво психофизичких 
способности; 

 спорт чинилац развоја локалне зајед- -
нице; 
 средина која негује спортске таленте;  -
 посебна брига усмерена на развој и  -
одржавање спортске инфраструктуре; 
 могуће реализовати врхунска спортска  -
достигнућа.

2. МИСИЈА: 

На основу визије локалне самоу-
праве произилази и МИСИЈА која гласи:

''Спорт и спортске активности у 
свим насељеним местима општине Ба-
чка Паланка, као и у граду Бачка Па-
ланка, кроз све појавне облике спорта 
обезбеђују физичку, менталну и социјал-
ну добробит грађана општине Бачка 
Паланка, као интегралног дела Ауто-
номне Покрајине Војводине и Републике 
Србије.“

Ради реализације основне идеје ми-
сије, утврђују се правци за њено оства-
рење кроз: 

стварање услова (пре свега мате- -
ријалних и кадровских) за веће 
укључивање деце и омладине у 
спортски покрет у циљу омасо-
вљавања организација (клубова и 
удружења), као и афирмација, раз-

вој и унапређење концепта ''спорт 
за све'' (школска спортско-рекре-
ативна такмичења, организовани 
облици спортске рекреације по 
моделима, масовни облици веж-
бања грађана, итд.);
 унапређење стручно-педагошког  -
рада у организацијама спорта;
стварање услова за афирмацију  -
најталентованијих младих спор-
тиста из општине Бачка Паланка 
и њихово перманентно спортско 
и образовно усавршавање путем 
средстава физичке културе; 
 васпитни рад са најширом попу- -
лацијом деце основношколског 
узраста ради њиховог подстицања 
за укључивање у спортске актив-
ности, те тиме позитиван утицај 
на њихов хармоничан раст и раз-
вој, као и превенција од све раши-
ренијих болести зависности.

3. На основу утврђене мисије 
Спортски савез општине Бачка Паланка, 
као носилац развојне политике спорта у 
општини, дефинисаће своју основну ФИ-
ЛОЗОФИЈУ која се базира на следећим 
стратешким опредељењима:

развој сопственог спортског по- -
тенцијала у општини Бачка Па-
ланка кроз најшири обухват де-
це основношколског узраста у 
спортске активности, према инди-
видуалним афинитетима и скло-
ностима; 
доступност спортских активности  -
свим грађанима општине Бачка 
Паланка без обзира на узраст, пол, 
здравстевно стање, националну, 
верску и конфесионалну припад-
ност, према концепту ''спорт за 
све''; 
сарадња са свим нивоима локалне  -
заједнице, укључујући и привред-
не субјекте ради постизања зајед-
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ничког циља - стварање здраве 
омладине и васпитавање нације 
у духу хуманистичких вреднос-
ти које у себи садржи спорт као 
друштвена појава, посебно њен 
део који је обухваћен кроз спорт 
младих; 
заједничко деловање и реализа- -
ција програма школског спорта са 
основним и средњим школама у 
општини Бачка Паланка; 
стратешко повезивање најуспеш- -
нијих спортских организација 
- чланица Савеза у појединим 
спортским гранама, са истакнутим 
и афирмисаним спортским клубо-
вима у великим градским центри-
ма, у циљу даљег спортског уса-
вршавања и афирмације најтален-
тованијих и најуспшнијих младих 
спортиста из Бачке Паланке.

4. На основу постављене Визије и 
Мисије развоја спорта у општини Бачка 
Паланка, као и на темељним одредни-
цама стартешких циљева националне 
Стратегије развоја спорта у Републици 
Србији за период 2009. до 2013. године и 
Стратегије развоја општине Бачка Палан-
ка 2010-2014. године, утврђују се СТРА-
ТЕШКИ ЦИЉЕВИ спорта у општини 
Бачка Паланка: 

Развој спорта у општини Бачка 
Паланка, који се заснива на перманент-
ној бризи о деци и омладини, као и свим 
социо-узрасним категоријама станов-
ништва, остварује се, поред осталог, кроз 
стварање и развијање услова за учешће у 
спорту на нивоу школе и локалне спортске 
организације, кроз систем ''спорт за све'', 
јачање и афирмацију такмичарског и вр-
хунског непрофесионалног спорта, раз-
вој спортске инфраструктуре, као и де-
мократизацију и деполитизацију спорта. 
Овако постављени дугорочни циљ може 
се остварити кроз активности свих субје-
ката локалне заједнице кроз:

 егзистенцију система спорта у  -
складу са начелима Стратегије 
развоја спорта у Републици Ср-
бији до 2013. године, уз пошто-
вање принципа Европске спортске 
повеље, принципа Спорта за све, 
Кодекса спортске етике, и других 
докумената Савета Европе којима 
се дефинишу односи у спортској 
делатности; 
деполитизацију спорта;  -
развој и унапређење спорта мла- -
дих, кроз афирмацију физичког 
вежбања деце у предшколским 
и школским установама, јачање 
школског спорта; 
развој и унапређење ''спорта за  -
све'' као покрета који има значајан 
утицај на очување и унапређење 
здравља грађана општине кроз 
стварање услова за омасовљење 
рекреативног вежбања; 
јачање аутономије Спортског са- -
веза општине, других струков-
них и гранских савеза у регули-
сању унутрашњих односа сваке 
спортске гране, у складу са опш-
тим стратешким начелима спорта 
у општини и Републици; 
унапређење стручног рада у спор- -
ту; 
унапређење здравствене заштите  -
свих учесника у спорту; 
системско планирање изградње и  -
одржавања спортских објеката, уз 
примену правних механизама за 
очување намене постојећих спорт-
ских објеката; 
успостављање транспарентног  -
система финансирања спорта из 
јавних и приватних извора, уз 
адекватну контролу коришћења 
додељених средстава.

5. Визију и мисију спорта у општи-
ни Бачка Паланка, уз поштовање основ-
них принципа дефинисане филозофије, 
кроз утврђене стратешке циљеве, биће 
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могуће реализовати кроз институционал-
но одређење њеног основног носиоца, 
а то је Спортски савез општине. У том 
правцу, приоритена стратегијска начела 
Савеза биће реализована кроз одговоре 
на следећа питања:

1. ШТА РАДИ СПОРТСКИ САВЕЗ 
ОПШТИНЕ?  

- Окупља и усмерава рад аматер-
ских спортских клубова у општини Бачка 
Паланка и помаже у њиховом друштве-
ном презентовању, као и обезбеђивању 
потребних услова за несметан рад и раз-
вој, као препознати и дефинисани орга-
низациони облик у локалној самоуправи 
из подручја невладиног сектора.

2. ЗА КОГА САВЕЗ ОБАВЉА СВОЈУ 
ОСНОВНУ ФУНКЦИЈУ?  

- За друштвену заједницу, кроз де-
ловање у оквиру локалне самоуправе 
општине Бачка Паланка.

3. КАКО САВЕЗ ОБАВЉА СВОЈУ 
СТРАТЕШКУ ФУНКЦИЈУ?  

- Представљањем и заступањем 
интереса својих удружених чланица - 
спортских клубова пред локалном само-
управом и широм друштвеном заједни-
цом, у правцу афирмације и егзистен-
ције аматерског спорта на подручју целе 
општине.

4. КОЈЕ СУ БУДУЋЕ УСЛУГЕ 
САВЕЗА?  

- Прикупљање и иновација знања 
и спортске технологије у будућности, те 
примена савремених организационих и 
тренажних знања у спортским организа-
цијама - чланицама. Афирмисање и орга-
низовање процеса перманентног спорт-
ско-стручног усавршавања свих људских 
потенцијала у спорту општине, посебно 
тренера и спортиста. Обезбеђивање ма-

теријалних и осталих неопходних услова 
за развој сопственог спортског кадра.

5. УЛОГА РУКОВОДЕЋИХ 
КАДРОВА?  

- Мора бити водећа и стратешка. 
Ангажовање високо стручних и квалифи-
кованих спортских ауторитета (менаџера 
и других стручњака) за рад у појединим 
спортским колективима, чији је задатак 
да проналазе, синхронизују, каналишу и 
стимулишу све стручне и научне потен-
цијале у функцији стварања и преноше-
ња знања спортској супстанци - спортис-
тима.

6. ШТА САВЕЗ ТРЕБА ДА БУДЕ?

- Носилац свих активности у ама-
терском спорту у општини Бачка Палан-
ка, као и лидер на подручју општине у 
овој области. Препознатљива спортска 
асоцијација, по квалитету и иновација-
ма, и у ширем друштвено-спортском ок-
ружењу.

7. КАКО ЗАДОВОЉИТИ ЗАХТЕВЕ 
КОРИСНИКА? 

- Применом најсавременијих орга-
низационих стандарда у спорту. Прева-
зилажење досадашњег лаицизма и ру-
тинерства у раду појединих спортских 
организација. Коришћењем савремних 
достигнућа спортске науке и праксе, 
перманентним образовањем кадрова 
који воде тренажни процес. Бескомпро-
мисном иновацијом организационих и 
тренажних система у организацијама 
- чланицама, истраживањима и елими-
нисањем оних фактора који коче даљи 
напредак спорта у општини. Стварањем 
бољих просторних и материјалних усло-
ва за бављење спортским активностима 
деце и омладине према афинитетима, ин-
тересовањима, али и објективним могућ-
ностима и потребама средине.
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8. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ: 

отвореност  -
адаптибилност  -
масовност -
квалитет  -
лидерство  -
ефикасност  -
компатибилност -

9. ИДЕНТИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА УСЛУГА САВЕЗА

- Рад Спортског савеза општине, као носиоца реализације стратегије спорта у опш-
тини Бачка Паланка, базираће се на окупљању, афирмацији, сарадњи и обезбеђивању 
услова за укључивање у спортске активности најширих слојева грађана у граду Бачка 
Паланка и свим насељеним местима општине (посебно деце школског узраста), кроз ор-
ганизован рад клубова, асоцијација и друштава. Основу активног рада у овом планском 
периоду чиниће спортске организације – чланице Савеза, с тим што ће се омогућити 
укључивање у рад и других организација и установа које се током периода реализације 
стратегије буду евентуално формирале и за које се процени да могу значајно утицати на 
развој спорта у нашој средини.

Табела 1. – Преглед општинских гранских савеза и клубова – чланова Спортског 
савеза

РБ ОПШТИНСКИ ГРАНСКИ 
САВЕЗ

КЛУБОВИ - ЧЛАНОВИ 
ГРАНСКОГ САВЕЗА МЕСТО

1. Општински рукометни 
савез БачкаПаланка 

1. РК ''РКС'' Бачка Паланка

2. ЖРК ''Нопал'' Бачка Паланка

2. 
Општински фудбалски
савез БачкаПаланка 

1. ФК ''Бачка '' Бачка Паланка

2. ФК ''Херцеговац'' Гајдобра

3. ФК ''Стари град'' Бачка Паланка

4. ФК ''Крила Крајине'' Бачка Паланка

5. ФК ''Соко'' Нова Гајдобра

6. ФК ''Борац'' Обровац

7. ФК ''Борац'' Визић

8. ФК ''Нештин'' Нештин

9. ФК ''Војводина'' Товаришево

10. ФК ''Карађорђево'' Карађорђево

11. СК ''Наша звезда'' Силбаш
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3.
Карате савез општине
Бачка Паланка
 

1. КК ''Тиквара'' Бачка Паланка

2. КК ''Војводина'' Товаришево

3. КК „АБВ“ Бачка Паланка

4. КК ''Херцеговац'' Гајдобра

5. КК ''Соко'' Нова Гајдобра

6. КК ''Челарево'' Челарево

СПОРТОВИ КОЈИ НЕМАЈУ ФОРМИРАНЕ ГРАНСКЕ САВЕЗЕ И ЧИЈИ СУ 
КЛУБОВИ ЧЛАНОВИ СПОРТСКОГ САВЕЗА

4. Кошарка 1. ЖКК ''Челарево'' Челарево

5. Одбојка 1. ОК „Меркур“ Бачка Паланка

6. Стони тенис 
1. СТК ''Бачка Паланка'' Бачка Паланка

2. СТК ''Челарево'' Челарево

7. Кајакашки спорт 1. КК „Elit kayak club“ Бачка Паланка

 8.  Спортски риболов 
1. УСР ''Шаран'' Бачка Паланка

2. УСР ''Шаран'' Челарево

9. Шах 1. ШК ''Бачка Паланка'' Бачка Паланка

10. Куглање 1. КК ''Дунав'' Бачка Паланка

11. Тенис 1. ТК ''Бачка Паланка'' Бачка Паланка

12. Коњички спорт 1. КК ''Деспотово'' Деспотово

13. Дисциплине снаге 
1. КДС „Мајевица“ Бачка Паланка

2. КДС „Шампион“ Бачка Паланка

ОСТАЛА ДРУШТВА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

14. Спорт инвалида 1. Друштво за спорт и рекреацију 
инвалида Бачка Паланка

15. Спортска обука 1. Спортски клуб ''Корект'' Бачка Паланка

10. ДЕФИНИСАЊЕ ТИМОВА ЗА СТРАТЕШКЕ ПРИОРИТЕТЕ
Начини реализације стратешких циљева биће детљано разрађени у Акционом пла-

ну. Због тога је неопходно формирати адекватне тимове за реализацију стратешких и 
оперативних задатака. Као иницијална фаза овог дела стратегијског усмерења биће де-
финисани ``Лидери тимова`` који ће се именовати делом из управљачког реда Савеза, а 
делом кроз ангажовање компетентних експерата различите профилисаности. Основни 
сектори за формирање тимова дефинисани су у табели 2.  
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Табела 2. - Сектори и тимови за стратешке приоритете

 РБ Назив тима Лидер тима

1 Развој и унапређење омладинског и школског спорта

2 Развој и унапређење ''спорта за све''

3 Развој спортске инфраструктуре

4 Организација и унапређење такмичарског и врхунског 
спорта 

5 Школовање стручног кадра

6 Материјално-финансијска подршка

7 Научно-истраживачка делатност

8 Односи са локалном заједницом

9 Здравствена заштита спортиста

Сваки тим је дужан да сачини свој акциони план у оквору стратегијског периода, 
који треба да обухвати четворогодишњи циклус. Извештаји се подносе управним орга-
нима Савеза најмање један пут годишње, а по потреби и чешће. 

Лидере тимова именује надлежни орган општине Бачка Паланка, на предлог Спорт-
ског савеза општине.

11. МЕЂУРЕСОРНА САРАДЊА

Спортски савез општине као водећа организација у области спорта, која припада 
подручју невладиног и непрофитног сектора, у активностима на афирмацији и развоју 
спорта мора тесно сарађивати са носиоцима власти у локалној заједници, њеним изврш-
ним телим, органима и комисијама. 

У циљу успостављања квалитетне међуресорне сарадње, која је неопходна ради 
ефикасне реализације стратегије спорта у локалној заједници, потребно је формирати 
Савет за спорт при Скупштини општине Бачка Палнка. Ово тело, које би било саставље-
но од најкомпетентнијих високо образованих људи из области спорта, спортске науке, 
као и спортске праксе, али и комплементарних друштвених области, имало би задатак 
најдиректније сарадње са Савезом, у циљу реализације стратегије и координације нев-
ладиног сектора у спортској области (Спортског савеза и његових чланица) са локалном 
самоуправом, односно носиоцима власти у овој средини.

2.2.3. МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА

Мере за остваривање утврђених циљева стратегије развоја спорта у општини Бачка 
Паланка произилазе и заснивају се на општим мерама Националне стратегије развоја 
спорта. Сходно специфичностима локалне средине и утврђеним циљевима развоја спор-
та у општини Бачка Паланка мере за реализацију циљева спорта у општини Бачка Палан-
ка представљени су у табелама 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 
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Табела 3. - Мере за остваривање стратешких циљева - област СПОРТ МЛАДИХ
 

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ

Изградња система спорта 
у предшколским и школ-
ским установама, у скла-
ду са специфичностима 

локалне средине.

Едукација путем семинара  -
свих  субјеката у предшкол-
ским и школским установа-
ма (представнике школских 
спортских удружења и секци-
ја, програмске директоре, вас-
питаче, наставнике)
Унапређење знања вештина и  -
способности предавача у об-
ласти спортског васпитања;
Повезивање наставе физич- -
ког васпитања и ваннаставне 
спортске активности кроз са-
радњу школа са клубовима и 
гранским савезима ради ства-
рања услова за афирмацију 
и спортски развој надарених 
појединаца;
Стварање услова за задо- -
вољење потребе деце за игром 
и такмичењем без обзира на 
пол, узраст, расну, верску 
припадност или инвалидитет;
Подршка националној ини- -
цијативи код МПС ради ре-
гулисања статуса студената 
врхунских спортиста (упис, 
испитни рокови, похађање 
наставе, и сл.); 
Иницијатива за формирање  -
спортских одељења у средњим 
школама општине Бачка Па-
ланка.

- Спортски савез општине
- Савет за спорт СО
- Општинско веће
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Табела 4. - Мере за остваривање стратешких циљева - област РЕКРЕАТИВНИ 
СПОРТ

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ

 Промоција и афирма- -
ција идеје ''спорт за све''

Подршка националној и ор- -
ганизација локалне кампање 
која ће за циљ имати промо-
цију здравих стилова живо-
та свих категорија грађана 
општине у којима доминира 
редовна физичка активност, 
посебно код младих;
Организација и спровођење  -
акција које служе активирању 
појединаца у рекреативном 
вежбању у радним организа-
цијама, као и слободном вре-
мену

ЈП СРЦ ''Тиквара'' -
Друштва и организације  -
рекреативног спорта
Субјекти приватне ини- -
цијативе у овој области 
(фитнес и аеробик клу-
бови)

Стварање услова за пе- -
раментно стручно уса-
вршавање кадрова за 
реализацију система 
''спорт за све''

Организација семинара и те- -
чајева за стручно оспособља-
вање кадрова за рад у систему 
''спорт за све''.

Спортски савез у са- -
радњи са референтним 
научно-образовним ин-
ституцијама у покраји-
ни

Стварање организацио- -
них услова за реализа-
цију 10. СОРВ

Активирање и реорганизација  -
Припремног одбора града до-
маћина 10. СОРВ и интензи-
вирање његовог рада

- Општинско веће 
- ОВССС
- Спортски савез општине
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Табела 5. - Мере за остваривање стратешких циљева - област СПОРТСКИ 
ОБЈЕКТИ

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ АКТИВ-
НОСТИ

Постојање модерне и  -
функционално одржа-
ване спортске инфра-
структуре.

Идентификација (анализа)  -
потреба за бројем и величи-
ном спортских објеката, као 
и отворених спортских терена 
на подручју општине Бачка 
Паланка; 
Израда базе података о спорт- -
ским објектима у општини.

Спортски савез -
Савет за спорт -
Финансирање актив- -
ности из средстава буџе-
та СО (као средства по-
себне намене у области 
спорта)

Одређивање приоритета  -
у одржавању и изградњи 
спортских објеката и те-
рена у општини.

Дефинисање критеријума  -
за одређивање приоритета у 
одржавању и изградњи спорт-
ских објеката
Израда дугорочног плана из- -
градње и одржавања спорт-
ских објеката у општини, 
у складу са детектованим 
стањем и елементима  ГУП-а.

Скупштина општине  -
Општинско веће -
Спортски савез -
Ресорне службе СО -
ЈП СРЦ -

Реконструкција посто- -
јећих спортских објеката 
и терена у складу са пре-
тходно припремљеним 
плановима и програми-
ма реконструкције, као и 
изградња нових објеката 
примерених потребама 
локалне средине у свим   -
насељеним местима 
општине.

Планирање финансијских  -
средстава у буџету СО, као 
и планирање средстава која 
ће се остварити путем кон-
курисања код надлежних 
покрајинских и републичких 
институција.

Скупштина општине  -
Општинско већ -
Спортски саве -
Ресорне службе СО -
Општинско веће -
ЈП СРЦ -

Реорганизација упра- -
вљања спортским објек-
тима на нивоу града 

Израда анализе и елабората о  -
функционисању и економској 
оправданости дугорочне одр-
живости ЈП СРЦ ''Тиквара''

Општинско веће -
Спортски савез -
Савет за спорт -
Ресорно одељење опш- -
тинске управе
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Табела 6. - Мере за остваривање стратешких циљева - област ТАКМИЧАРСКИ 
СПОРТ

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ

Стварање услова за нај- -
виша спортска постиг-
нућа на принципима 
непрофесионалног спор-
та, кроз подизање нивоа 
стручности руководила-
ца и тренера спортских 
организација које негују 
такмичарски спорт .

Организовање семинара, те- -
чајева и других облика не-
формалног образовања ради 
подизања нивоа стручне ос-
пособљености свих непосред-
них субјеката оперативних 
и организационих процеса у 
спортским колективима;
Осавремењавање рада и орга- -
низовања клубова, гранских и 
струковних удружења аматер-
ских спортских организација

Подршка потенцијал- -
ним кандидатима за на-
ционалне селекције у 
спортовима који су на 
програму летњих ОИ

Израдити пројекат ''Систем  -
развоја талената'' који је ко-
респодентан са истим систе-
мом у Р. Србији;
Праћење рада и развоја најта- -
лентованијих спортиста у 
општини, кандидата за на-
ционалне селекције у олим-
пијским спортовима (у акту-
елном олимпијском циклусу).

Спортски савез -
Савет за спорт -

Подршка најталентова- -
нијим младим спортис-
тима који су кандидати 
за националне репре-
зентативне селекције у 
неоплимпијским спор-
товима.

Сачинити пројекат ''Подрш- -
ка младим талентима'' који 
се базира на идентификацији, 
праћењу и делимичном фи-
нансирању развоја најтален-
тованијих младих спортиста у 
свим спортским гранама, који 
су потенцијални кандидати за 
националне селекције (узра-
ста: кадети, јуниори и сенио-
ри).

Спортски савез -
Савет за спорт -
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Организација међуна- -
родних спортских так-
мичења у спортским гра-
нама које су најразвије-
није у општини и за које 
националне спортске 
федерације покажу ин-
терес за Бачку Паланку 
као град-домаћина.

Утврђивање листе могућих  -
спортских такмичења међу-
народног карактера које би 
се одржале у Бачкој Паланци 
и дефинисање прироитета у 
наредном четворогодишњем 
периоду;
Дефинисање међусобних пра- -
ва и обавеза на плану орани-
зације и финансирања међу-
народних спортских догађаја 
који су од значаја за Републи-
ку, а одржавају се на подручју 
општине Бачка Паланка, из-
међу националног гранског 
савеза, државних органа и ор-
гана локлане самоуправе.

Скупштина општине -
Спортски савез -
Савет за спорт -
Општински грански са- -
вези

Табела 7. - Мере за остваривање стратешких циљева - област ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА СПОРТИСТА

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ

Повећати број спорти- -
ста, а нарочито рекреа-
тиваца који се редовно 
подвргавају спортским 
лекарским прегледима.

У складу са одредбама За- -
кона о спорту и Закона о ло-
калној самоуправи, дефини-
сати одговарајуће одлуке у 
скупштинским документима 
о обављању лекарских прегле-
да свих учесника у спортским 
активностима на подручју 
општине, као и перманентно 
праћење здравственог стања 
активних спортиста

Општинско веће -
Председник општине -
Спортски савез -
Савет за спорт -
Дом здравља -

Унапредити здравстве- -
ну заштиту спортиста и 
рекреативаца.

Израда анлизе о доступности  -
и ефектима услуга спортске 
медицине спортистима и 
рекреативцима у општини Б. 
Паланка, са предлогом мера 
за унапређење.

Спортски савез -
Савет за спорт -
Дом здравља (амбуланта  -
спортске медицине)
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Табела 8. - Мере за остваривање стратешких циљева-област СПРЕЧАВАЊЕ НА-
СИЉА У СПОРТУ

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ

Смањити све облике на- -
сиља у спорту и повећа-
ти безбедност на спорт-
ским приредбама

Аналаизирање, праћење и  -
примена међународних и на-
ционалних стандарда у орга-
низацији институционалних 
механизама за борбу против 
насиља у спорту на општин-
ском нивоу;
Израда плана развоја мера  -
превенције;
Израда и спровођење програ- -
ма едукације деце и омладине 
о последицама насиља у спор-
ту;
Праћење, анализирање и пре- -
дузимање мера против појаве 
насиља на спортским приред-
бама.

Скупштина општине -
Спортски савез -
Савет за спорт -
Невладине организације  -
које се баве питањима 
младих
МУП – орг. јединица у  -
Бачкој Паланци

Табела 9. - Мере за остваривање стратешких циљева - област ЈАВНА ГЛАСИЛА 
И СПОРТ

ЦИЉЕВИ АКТИВНОСТИ
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ

Јачати улогу општин- -
ских јавних гласила у 
промоцији бављења 
спортом и сарадњу 
спортских организација 
са гласилима на под-
ручју општине.

Сарадња спортских  новина- -
ра, уредника и представника 
спортских организација;
Перманентно стручно уса- -
вршавање новинара и обу-
ка спортских организација 
у циљу веће употребе елек-
тронских облика медијског 
извештавања и промоције (ра-
дио, телевизија, интернет)

Спортски савез -
Савет за спорт -
Општински медији -
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3. КООРДИНАЦИЈА АКТИВНОСТИ 
РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ

Стартешка визија система спорта 
у Републици Србији предвиђа да цен-
трално место у њему припада спортисти. 
С тим у вези и стартегија развоја спор-
та у општини Бачка Паланка би требала 
да прихвати и развија системско опре-
дељење да је спортиста – сваки поједи-
нац који се бави физичким вежбањем у 
складу са својим могућностима у циљу 
подизања максималних индивидуалних 
капацитета. 

Развој и унапређење спорта у опш-
тини Бачка Паланка тесно је повезан са 
реализацијом националне стратегије, та-
ко да ће и у нашој средини ово питање 
представљати велики стручни, организа-
циони и етички изазов. Стога је усвајање 
ове стратегије, као развојног опредељења 
локалне самоуправе, од изузетног значаја 
посебно због тачног и јасног дефинисања 
најкритичнијих фаза, а то је усмерење 
плана ка непосредној акцији. 

Национална стратегија је јасно 
позиционирала углогу и значај локал-
них заједница: ''...несумњиву улогу у 
поступку примене и праћења Стартегије 
имаће и представници органа јединица 
локалне самоуправе''. За успешну при-
мену стратегије развоја спорта у општи-
ни Бачка Паланка неопходна је примена 
следећих принципа: 

уважавање и примена савремених  -
стандарда и принципа транспа-
рентности, демократског дијалога 
и редовне размене информација, 
укључивање релевантних и ком- -
петентних актера и одлучилаца у 
све фазе примене, како национал-
не, тако и општинске стратегије, 
континуирана активност у консул- -
тативним процесима са релевант-
ним експертским телима која су 
радила на изради предлога стра-
тегије и током свих фаза њеног 
спровођења у нашој средини.

Да би се обезбедила примена на-
ведених принципа неопходно је радити 
на сталном јачању свести свих фактора 
спорта у општини о: 

усклађивању различитих развој- -
них аспеката, 
активној међуресорној сарадњи,  -
усклађивању супротстављених  -
интереса у правцу остварења 
заједничких циљева стратегије, 
одговарајућем вођству и адекват- -
ном персоналном структуирању 
тимова и органа за спровођење 
стратегије, 
широкој политичкој, социјалној и  -
медијској подршци, 
друштвеном консензусу у локал- -
ној заједници о неопходности 
прихватања овако осмишљеног 
концепта.

Као непосредни и најзначајнији 
фактор успеха у спровођењу стратегије 
у општини Бачка Паланка сматрају се: 
јака политичка воља и подршка јав-
ности.

С обзиром да се стратегија развоја 
спорта у општини Бачка Паланка засни-
ва на четири основна стуба: 1) спорт деце 
и омладине, 2) развој система ''спорт за 
све'', 3) развој такмичарског непрофеси-
оналног спорта, и 4) развој спортске ин-
фраструктуре, неопходно је да се након 
доношења новог Закона о спорту Репу-
блике Србије и на локалном нивоу дефи-
нишу тела и организације које ће бити 
непосредни носиоци реализације страте-
гије у нашој средини. Због тога је ноп-
ходно да се јасно профилишу као непо-
средни носиоци развоја политике спорта 
следећи:

 - Савет за спорт општине Бачка 
Паланка, као експертско-нестраначко те-
ло које треба да обезбеди примену стар-
тешких циљева развоја спорта уз исто-
времено поштовање његове аутономије. 
Ово тело би сачињавали најугледнији 
експерти и стручњаци из ове области у 
нашој средини, као и из комплементар-
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них области (медицина, школство, нау-
ка, ...), а такође и истакнути спортисти. 
Основни задатак би био усмерен на ко-
ординацију између владиног и невлади-
ног сектора у општини; 

- Спортски савез општине Бачка 
Паланка, као асоцијација удружених 
чланица (спортских организација) као 
највећа невладина организација у обла-
сти спорта у општини Бачка Паланка. 
Савез би био носилац развојне политике 
спорта и основни реализатор стратегије 
на подручју општине, с обзиром да у свом 
организационом устројству обједињава 
рад свих осталих облика спортског орга-
низовања (грански савези, струковни са-
вези, спортски клубови и друга спортска 
удружења). Такође, Савез би требао пре-
узети и бригу о функциуонисању и упра-
вљању капиталним спортским објектима 
као фундаменталним фактором спортске 
инфрастуктуре. 

Извори финансирања стратегије 
су:

 буџет скупштине општине,  -
средства заинтересованих при- -
вредних субјеката, 
донаторски програми различитих  -
субјеката, 
средства остварена конкурсним  -
пројектима покрајине и републи-
ке.

4. АКЦИОНИ ПЛАН

Акциони план за спровођење 
ове стратегије биће утврђен у року од 
три месеца од дана усвајања од стра-
не Скупштине општине Бачка Паланка. 
Активности на изради Акционог плана 
координираће Спортски савез општине. 
Финансирање израде Акционог плана 
вршиће се из средстава буџета општине 
Бачка Паланка.
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Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-66-10/2010 
9. јуна 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник
Скупштине општине
Родић Мирослав, с.р.  

153
На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка ("Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
17/2008 и 2/2010) Скупштина општине 
Бачка Паланка на 29. седници одржаној 
дана 09. јуна 2010. године, донела је

ОДЛУКУ 
о усвајању Акционог плана 

запошљавања Општине Бачка 
Паланка за 2010. годину 

Члан 1. 

Усваја се Акциони план запошља-
вања Општине Бачка Паланка за 2010. 
годину, у предложеном тексту.

УВОД

Акционим планом запошљавања 
Општине Бачка Паланка за 2010.год /у 
даљем тексту Акциони план/ утврђују 
се приоритети и мере за унапређење за-
послености и смањење незапослених на 
територији 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 
или формира Локални савет за запошља-
вање, 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,
носиоце послова реализације ак- -
ционог плана,
категорије теже запошљивих ли- -
ца који имају приоритет у укљу-
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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 2010. годину  су:

Установљавање мера за смањење  -
незапослености,
Спровођење стручног усаврша- -
вања и стицања додатних знања 
ради усклађивања понуде и 
потражње радне снаге на тржишту 
рада, 
Подстицање запошљавања теже  -
запошљивих група незапослених 
лица кроз јавне радове,
Реализовање програма стручног  -
оспособљавања младих који први 
пут заснивају радни однос,
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 зпошљавање 
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 ПРИВРЕД-
НОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ПА-
ЛАНКА ОД 2010. ДО 2014. ГОДИНЕ.

II СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Организациона јединица Нацио-
налне службе за запошљавање, Служба 
Бачка Паланка је јавни сервис који пру-
жа услуге незапосленим лицима и пос-
лодавцима 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 годину дана је између 7500 и 
8000 незапослених лица. 

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

Послодавци са територије Општине 
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 здравља на 
раду, испит за ношење ватреног 
оружја, сертификате за овлашћене 
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мењаче, као и поседовања знања 
и вештина у пружању занатских 
услуга.

 -
Дефицитарна занимања су у об-

ласти грађевинарства, услужних делат-
ности (конобари, кувари, месари), затим 
професори енглеског језика, математи-
ке, пољопривредни инжењери (заштита 
биља), ологофренолози, фармацеути, ма-
шински техничари (оператери на маши-
нама са нумеричким управљањем).

Суфицитарна занимања су прав-
ници, економисти, васпитачи, матуран-
ти гимназије, економски техничари, 
пољопривредни техничари, као и тек-
стилни и кожарски радници. 

У току 2010. године из буџета 
Општине Бачка Паланка, за активне мере 
запошљавања је издвојено 2.000.000,00 
динара.

Служба у оквиру свог програма 
рада је организовала обуке за стицање 
знања и вештина у занимању геронтодо-
маћице, заваривача МИГ и МАГ поступ-
ком, занимања помоћног кувара и коно-
бара као и познавања рада на рачунару и 
програма тзв. АУТОКЕД.

III ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА

Циљеви политике запошљавања на 
територије Општине Бачка Паланка за 
2010. 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 незапосленим  -
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 парт-
нера,
Сарадња са образовним инсти- -
туцијама у циљу усклађивања са 
потребама тржишта рада,
Подстицање теже запошљивих  -
лица у запошљавању, 
Борба против дискриминације по- -
себно погођених група приликом 
запошљавања (старијих од 50 го-
дина, самохраних мајки, Рома и 
осталих маргинализованих гру-
па),
Промоција и организовање јавних  -
радова,
Отварање нових радних места и  -
подстицање предузетништва и са-
мозапошљавање.

IV МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2010. ГОДИНУ

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

Акционим планом за 2010. годину 
предвиђене су следеће мере:

Подстицање запошљавања лица  -
старијих од 50 година,
Програми додатне обуке и обра- -
зовања ради стицања додатних 
знања и вештина за послове рад-
ног места и тржишта рада,
Организовање јавних радова од  -
интереса за Општину Бачка Па-



468 Страна - Број 12/2010       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА      17. јун 2010 ГОДИНЕ

ланка ради запошљавања теже за-
пошљивих категорија незапосле-
них лица,
Организовање и учествовање на  -
сајмовима запошљавања,
Ново запошљавање кроз давање  -
субвенција послодавцима за отва-
рање нових радних места.

Предлог мера распореда срестава за 
реализацију мера активне политике запо-
шљавања Општине за 2010. годину су:

финансирање запошљавања при- -
правника за 10 лица у укупном из-
носу од 1.000.000,00 динара
јавни радови 800.000,00 динара -
сајмови запошљавања 100.000,00  -
динара и 
рад савета 100.000,00 динара. -

УКУПНА СРЕДСТВА 2.000.000,00 
динара.

V НАДЛЕЖНОСТИ
Мере предвиђене Акционим пла-

ном реализоваће Локални савет за запо-
шљавање у сарадњи са НСЗ – Служба 
Бачка Паланка и Одељењем за привреду 
СО Бачка Паланка.

Одељење за привреду је у оба-
вези да о спровођењу Акционог плана 
извештај достави председнику Општи-
не Бачка Паланка и Општинском већу 
Општине.

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-101-5/2010
9. јун 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 
 Председник 

Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

154
На основу члана 4. Одлуке о рас-

полагању средствима стамбеног фонда 
Општине Бачка Паланка и решавању 
стамбених потреба ("Службени лист 
Општине Бачкa Паланка" број 12/2005) и 
члана 38. Статута Општине Бачка Палан-
ка ("Службени лист Општине Бачка Па-
ланка" број 17/2008 и 2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка на својој 29. 
седници, одржаној дана 9. јуна 2010. го-
дине, доноси

ПРОГРАМ 
о коришћењу средстава стамбеног 
фонда Општине Бачка Паланка за 

2010. годину

I

Средства стамбеног фонда Општи-
не Бачка Паланка чине новчана средства 
и станови и то:

1. новчана средства од откупа ста-
нова, изузев новчаних средстава од 
откупа станова солидарности.
2. новчана средства од ревалориза-
ције вредности станова,
3. станови, изузев станова соли-
дарности

II

У 2009. години укуpан прилив нов-
чаних средстава у стамбеном фонду од 
откупа станова, изузев станова солидар-
ности износи 135.313,00 динара. Новача-
на средства се налазе на текућем рачуну 
ЈП "Дирекција за изградњу Општине Ба-
чка Паланка" и користеће се у сврху по-
бољшања услова живота у општинским 
становима датим у закуп.

III

Станови којима располаже Општи-
на Бачка Паланка, који су тренутно не-
распоређени, а планирају се у 2010. го-
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дини доделити путем закупа на одређено 
време су: 

- трособан стан у површини од 102 
м², налази се у Обровцу, улица Краља 
Петра I бр. 85/а,

- двособан стан у површини од 50 
м², налази се у Обровцу, улица Краља 
Петра I бр. 73.

Напред поменуте станове треба 
доделити лицима који се исељавају из 
нехигијенских зграда или станова или 
зграда склоних паду над којима право 
располагања има Општина Бачка Па-
ланка сходно члану 3. тачка 4. Одлуке о 
располагању средствима стамбеног фон-
да Општине Бачка Паланка и решавању 
стамбених потреба.

IV

Станови којима располаже Општи-
на Бачка Паланка, а који су тренутно не-
распоређени и у прилично лошем стању 
и нефункционални за становање су:

- трособан неконфоран стан (кућа) 
у површини од 78 м2, на локацији Деспо-
тово, ул. Војводе Радомира Путника 88 
(зграда у вема лошем стању, стара пре-
ко 150 година). Горе наведени стан под 
хитно треба срушити јер адаптација није 
могућа, а угрожава пролазнике на трото-
ару. 

V

Програм коришћења средстава 
стамбеног фонда Општине Бачка Палан-
ка за 2010. годину објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачкa Паланка".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-40-72/2010.
09. јун 2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,   
Мирослав Родић, с.р.

155
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локaлној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/07) и 
члана 38. тачка  9. Статута Општине Ба-
чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка" број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 29. седници, одржаној 09. јуна  
2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о разрешењу и 

именовању председника и чланова  
Управног и Надзорног одбора 

Установе "Културни центар Бачка 
Паланка" у Бачкој Паланци

I

У Решењу о разрешењу и имено-
вању председника и чланова Управног и 
Надзорног одбора Установе  "Културни 
центар Бачка Паланка" у Бачкој Палан-
ци број: II-119-118/2010 од 21. маја 2010. 
године ("Службени лист Општине Бачка 
Паланка" број 9/2010) у ставу  I  Решења 
речи :"Разрешава се ЖИВКО ШЉИВАР" 
замењују се речима: "Разрешава се ЈО-
ВАН ПАНТЕЛИЋ".  

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-168/2010
09. јун  2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,   
Мирослав Родић, с.р.
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156
На основу члана 38. и  44. Стату-

та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка" број 
17/2008 и 2/2010) и члана  40. и 43. По-
словника Скупштине општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка" број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка  на 
својој 29.  седници,  одржаној дана 09. ју-
на 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору председника 
Мандатно-имунитетске комисије  

Скупштине општине 
Бачка Паланка

I

Разрешава се СЛОБОДАН ОБРА-
ДОВИЋ, дужности председника  Ман-
датно-имунитетске комисије  Скупшти-
не општине Бачка Паланка.

Бира се ДУШКО БРОЋЕТА, за 
председника Мандатно–имунитетске ко-
мисије  Скупштине општине Бачка Па-
ланка.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-169/2010
09. јун  2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

157
На основу члана 38. и  44. Стату-

та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка" број 
17/2008 и 2/2010) и члана  40. и 43. По-
словника Скупштине општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка" број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка  на 
својој 29. седници,  одржаној дана 9. јуна 
2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору председника 
Комисије за одликовања, награде 

и друга друштвена признања 
Скупштине општине 

Бачка Паланка

I

Разрешава се СЛОБОДАН ОБ-
РАДОВИЋ, дужности председника Ко-
мисије за одликовања, награде и друга 
друштвена признања  Скупштине општи-
не Бачка Паланка.

Бира се  ДУШКО БРОЋЕТА, за 
председника, Комисије за одликовања, 
награде и друга друштвена признања  
Скупштине општине Бачка Паланка.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-170/2010
09. јун  2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

 Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.
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158
На основу члана 38. и  44. Стату-

та Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачкa Паланка" број 
17/2008 и 2/2010) и члана  40. и 43. По-
словника Скупштине општине Бачка 
Паланка ("Службени лист Општине Ба-
чка Паланка" број 20/2008 и 3/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка  на 
својој 29. седници,  одржаној дана 09. ју-
на 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и избору заменика 

председника Комисије за 
друштвене делатности Скупштине 

општине Бачка Паланка

I

Разрешава се ЗОРИЦА ОПАР-
НИЦА, дужности заменика председни-
ка, Комисије за друштвене делатности 
Скупштине општине Бачка Паланка.

Бира се МАРИЈА СТУПАР, за  за-
меника председника, Комисије за друш-
твене делатности Скупштине општине 
Бачка Паланка.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II-119-171/2010
09. јун  2010. године 
БАЧКА ПАЛАНКА 

 Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.

159
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка (”Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка”, број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на 29. седници, одржаној дана 
09. јуна 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског 

одбора ССШ “Др Радивој Увалић“ 
у Бачкој Паланци 

I

Због истека мандата, дужности чла-
нова Школског одбора ССШ „Др Радивој 
Увалић“, разрешавају се:

1. Крстанка Радановић, професор
2. Томислав Ђуретић, професор 
3. Нада Макевић, професор
4. Мирјана Николић, економски 
техничар
5. Наташа Мирковић, професор 
разредне наставе
6. Милорад Јатић, дипл. инжењер 
технологије
7 Мирослава Живић, дипл. еконо-
миста
8. Игор Ковачевић, електричар
9. Наташа Ледзињи, инжењер ин-
форматике

Мандат чланова Школског одбора 
престаје 30.06.2010. године.

II

Ово решење објавити у “Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка.”
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-172/2010
09. јун 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

160
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије” 
, број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка (”Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка” , број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на 29. седници, одржаној дана 
09. јуна 2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског 

одбора ССШ “Др Радивој Увалић“ 
у Бачкој Паланци 

I

У Школски одбор ССШ „Др Ради-
вој Увалић“ у Бачкој Паланци, именују 
се:

1. Милан Бугарски, из реда за-
послених 
2. Марија Гордић, из реда запосле-
них
3. Радивоје Пудар, из реда запосле-
них 
4. Либуша Јурица Благојевић, из 
реда родитеља
5. Мирослав Ивић, из реда роди-
теља
6. Јатић Милорад, из реда роди-
теља
7. Озрен Савић, из реда локалне 
самоуправе

8. Милета Антић, из реда локалне 
самоуправе
9. Милица Аврамовић, из реда 
локалне самоуправе

Мандат чланова Школског одбора 
почиње 01. јула 2010. године и траје че-
тири године.

II

Ово решење објавити у “Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка.”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-173/2010
09. јун  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

161
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка (”Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка”, број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на 29. седници, одржаној дана 
09. јуна 2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског 
одбора Гимназије “20. октобар“ у 

Бачкој Паланци 

I

Због истека мандата, дужности чла-
нова Школског одбора Гимназије „20. 
октобар“, разрешавају се:
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1. Владимир Ковач, професор
2. Мирјана Торбица, професор
3. Десанка Брестовачки, професор
4. Станислава Кнежевић, дипл. 
фармацеут
5. Драгослав Керавица, саобраћај-
ни техничар
6. Бранка Радовановић, учитељица
7. Зоран Кнежевић, пољопривред-
ни техничар
8. Дејан Јелић, електроинжењер
9. Никола Кисић, возач

Мандат чланова Школског одбора 
престаје 30.06. 2010. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-174/2010
09. јун 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

162
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка (”Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка”, број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на 29. седници, одржаној дана 
09. јуна 2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског 
одбора Гимназије “20. октобар“ у 

Бачкој Паланци 

I

У Школски одбор Гимназије „20. 
октобар“ у Бачкој Паланци, именују се:

1. Раде Стојаковић, из реда за-
послених 
2. Душка Лалић, из реда запосле-
них
3. Мирјана Торбица, из реда за-
послених  
4. Станислава Кнежевић, из реда 
родитеља
5. Блаженко Матић, из реда роди-
теља
6. Драгослав Жарковић, из реда 
родитеља
7. Мирослав Ненадић, из реда ло-
калне самоуправе
8. Гордана Зец, из реда локалне 
самоуправе
9. Јелена Атанацков, из реда ло-
калне самоуправе

Мандат чланова Школског одбора 
почиње 01.07.2010. године и траје чети-
ри године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-175/2010
09. јун  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.
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163
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка (”Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка”, број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на 29. седници, одржаној дана 
09. јуна  2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Школског 

одбора ТШ “9. мај“ у Бачкој 
Паланци 

I

Због истека мандата, дужности 
чланова Школског одбора ТШ „9. мај“, 
разрешавају се:

1. Сава Текић, дипл. инжењер
2. Љиљана Бајац, професор 
3. Ђорђе Исаков, дипл. инжењер
4. Драгомир Карановић, админи-
стративни радник
5. Љиљана Ракнић, пензионер
6. Оља Нађ, професор
7. Александар Лаћарак, столар
8. Олга Пиварски, дипл. економи-
ста
9. Драган Пудар, дипл. економиста

Мандат чланова Школског одбора 
престаје 30.06.2010. године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-176/2010
09. јуна 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

164
На основу члана 54. Закона о ос-

новама система образовања и васпитања 
(”Службени гласник Републике Србије”, 
број 72/09) и члана 38. тачка 9. Стату-
та Општине Бачка Паланка (”Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка”, број 
17/08 и 2/10), Скупштина општине Бачка 
Паланка на 29. седници, одржаној дана 
09. јуна 2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Школског 

одбора ТШ “9. мај“ у Бачкој 
Паланци 

I

У Школски одбор ТШ „9. мај“ у Ба-
чкој Паланци, именују се:

1. Жељко Селаковић, из реда за-
послених 
2. Југослава Лулић, из реда за-
послених
3. Драга Мијатовић, из реда за-
послених
4. Оља Нађ, из реда родитеља
5. Љиљана Ракнић, из реда роди-
теља
6. Борис Анојчић, из реда роди-
теља
7. Горан Бајлов, из реда локалне 
самоуправе
8. Данијела Даничић, из реда ло-
калне самоуправе
9. Младен Драгосављевић, из реда 
локалне самоуправе

Мандат чланова Школског одбора 
почиње 01. јула 2010. године и траје че-
тири године.
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II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-177/2010
09. јун  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р.

165
На основу члана 45. став 7. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гла-
сник Републике Србије“ број 129/07) и 
члана 64. став 1. Статута Општине Бач-
ка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
и члана 6. став 1. Пословника о раду 
Општинског већа Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 19/2008), Општинско веће 
Општине Бачка Паланка, на својој 48. се-
дници, одржаној дана 24. маја 2010. го-
дине, донело је следећи 

ЗАКЉУЧАК
о измени и допуни Закључка о 

задужењима чланова Општинског 
већа Општине Бачка Паланка

I

 У Закључку о задужењима чланова 
Општинског већа Општине Бачка Палан-
ка (“Службени лист Општине Бачка Па-
ланка” број 8/2010 и 9/2010) став 1. тачка 
5. мења се и гласи:

„5. СПОМЕНКА РОКВИЋ за об-
ласт туризма, угоститељства и предузет-
ништва.“ 

II

Став 1. се допуњује тако да се по-
сле тачке 8. додају нове тачке 9. и 10. 
које гласе:

„9. МИРОСЛАВ ХЕМЕЛА за об-
ласт индустрије, мале привреде и во-
допривреде.

10. ДИВНА ТАНКОСИЋ за област 
васпитања, образовања и културе , спор-
та и физичке културе и јавног информи-
сања“. 

III

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: III-119-141/2010
24. мај 2010. године 

Председник 
Општинског већа,

Општине Бачка Паланка,
Драган Бозало, с.р.

166
На основу члана 45. став 9. Зако-

на о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“ број 129/07) 
и члана 63. став 6. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
и члана 5. став 1. Одлуке о начину оба-
вљања функције у органима Општине  и 
Општинском јавном правобранилаштву 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 20/2008 и 2/2010), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка, на својој 
49. седници, одржаној дана 28. маја 2010. 
године, донело је следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању члана Општинског 
већа Општине Бачка Паланка на 

сталном раду

I

На сталном раду у Општинском 
већу Општине Бачка Паланка од 28. маја 
2010. године налази се МИРОСЛАВ ХЕ-
МЕЛА аутомеханичар из Пивница.

II

Ово Решење објавити у “Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка.”

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: III-119-143/2010
28. мај 2010. године 

Заменик председника 
Општине Бачка Паланка,

Зоран Јовичин, с.р.

167
На основу члана 46. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007)  и чла-
нова 66. тача 11. и 109. став 2. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“ број 17/2008 и 
2/2010), Општинско веће Општине Бачка 
Паланка, на својој 49. седници, одржаној 
дана 28. маја 2010. године, донело је сле-
деће 

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Ценовник 
услуга ЈП „Дирекција за изградњу 

Општине Бачка Паланка“ 

I

 Даје се сагласност на Ценовник ус-
луга ЈП „Дирекција за изградњу Општи-
не Бачка Паланка“, који је донео Уп-
равни одбор ЈП „Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка“, на 7. седници 
одржаној дана 08. фебруара 2010. годи-
не.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЈП 
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА“

1. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1.1. < 40 ха        дин/ха 130.000,00
1.2. 40-60 хa      дин/ха 110.000,00
1.3. 60-100 хa    дин/ха   87.000,00
1.4. 100-150 хa  дин/ха   65.000,00
1.5. > 150 хa       дин/ха 54.000,00

2. ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

2.1. < 1 хa      дин/ха 410.000,00
2.2. 1-2 хa      дин/ха 270.000,00
2.3. 2-4 хa      дин/ха 200.000,00
2.4. 4-8 хa      дин/ха 135.000,00
2.5. 8-12 хa    дин/ха 115.000,00
2.6. 12-18 хa  дин/ха   96.000,00
2.7. 18-40 ха  дин/ха   70.000,00
2.8. > 40 хa    дин/ха   57.000,00

3. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТ

3.1. < 0.6 хa (у зависности од 
       намене површина) дин/ха   
       од 167.000,00 до 830.000,00
3.2. 0.6-1.0 хa (у зависности од 
       намене површина)дин/ха   
       од 150.000,00   до 690.000,00
3.3. 1.0-2.0 хa (у зависности од 
       намене површина)дин/ха   
       од 125.000,00 до 550.000,00
3.4. 2.0-3.5 хa (у зависности од 
       намене површина)дин/ха     
       од 91.000,00 до 415.000,00
3.5. 3.5-7.0 хa (у зависности од 
       намене површина)дин/ха     
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       од 56.000,00 до 250.000,00
3.6. > 7.0 хa (у зависности од 
       намене површина)дин/ха     
       од 50.000,00 до 230.000,00

4. ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

4.1. < 3 парц. дин/парц.    12.600,00
4.2. 4-6 парц. дин/парц.    11.500,00
4.3. 7-10 парц. дин/парц.  10.500,00
4.4. 11-20 парц. дин/парц.  8.820,00
4.5. >20 парц дин/парц.      6.300,00

5. ПРОЈЕКТИ И ДРУГИ АКТИ

5.1. саобраћајнице

5.1.1. изградња новог пута 
          дин/км   400.000,00
5.1.2. реконструкција и 
          појачано одржав.  
         дин/км  250.000,00
5.2. канализације 2,2 % од предра-
чунске вредности    
5.3. водовод 2,2 % од Предрачун- 
       ске Вредности
5.4. уређење слободних површина 
2,2 % од Предрачунске Вредности
5.5. Пројекат јавног осветљења 5  
       % од Предрачунске   Вредност 
                  мин 90.000
5.6. Техничка контрола 0,22 % од
       Предрачунске Вредности
5.7. Надзор 1-3 % од Предрачунске
       Вредности
5.8. Информација о локацији
       дин        12.500,00
5.9. Ангажовање инж. на 
       другим Пословима    
       дин/час              2.500,00
5.10. Предпројектни услови за 
         паралелно  вођење и 
         укрштање са путевима и 
         улицама у насељу км      6.000
5.11. Предпројектни услови за 
         укрштање са путевима    
         по локацији     5.000

5.12. Сагласност за подбушивање
         коловоза за  постављање 
         инсталација у труп пута и 
         заштитном појасу пута 
         по локацији     3.500
5.13. Сагласност за просецање 
        коловоза ради  постављања 
         инсталација у труп пута и 
         заштитни појас пута 
         по локацији   3.500
   
5.14. Сагласност за отклањање 
         кварована  на објектима и 
         инсталацијама уграђеним у 
         јавни пут 
         по локацији    3.500
5.15. Издавање посебне 
        дозволе за ванредни превоз / 
        сагласности  ком      3.500
5.16. Сагласност за обављање
         спортске или  друге 
         манифестације  ком      3.500
5.17. Остали услови, сагласности,
         мишљења и  други акти 
         прописани законом о  
         безбедности саобраћаја, 
         законом о јавним путевима, 
         закон о планирању и
         изградњи и другим 
         подзаконским актима
         ком        4.500
  5.18. Израда елабората техничког
           регулисања  саобраћаја за 
           време извођења радова или  
           неког другог разлога за 
           временско ограничено  
           трајање
5.18.1. Без измене режима 
            саобраћаја  kм            10.000
5.18.2. Са изменом режима 
            саобраћаја  kм             22.000
5.19. Израда пројеката планова
         техничког регулисања 
         саобраћаја  ком              20.000
5.20. Остали инжињерски радови
         на  пословима регулисања 
         саобраћаја – инжењер час 
         час             3.500
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6. ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

6.1. Катастарско топографски план

6.1.1. по парцели до 0,05 ха
        дин/ха 
         од       15.000,00  до 25.000,00
6.1.2. свака наредна парцела већа
          од 0,05 ха 50% јефтинија  
          дин/ха 50% од Основне цене
6.1.3. површине веће од 1 ха 
          у зависности од изграђе-
           ности терена 
     дин/ха од 30.000,00 до 70.000,00

6.2. пројекти геодетског обележавања 
Парцелације и препарцелације

6.2.1. < 3 парц.
  дин/парц.            12.600,00
6.2.2. 4-6 парц.  
  дин/парц.             11.500,00
6.2.3. 7-10 парц.
  дин/парц.             10.500,00
6.2.4. 11-20 парц.
  дин/парц.          8.820,00
6.2.5. > 20 парц.
  дин/парц.          6.300,00

6.3. Парцелац. и препарц. Парцела 
(Деоба и Спајање парцела)

6.3.1. дин/парц.          9.500,00

II

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-70/2010
28. мај 2009. године
БАЧКА ПАЛАНКА
 

Заменик председника   
Општине Бачка Паланка,  

Зоран Јовичин, с.р.

168
На основу члана 66. тачка 11. Ста-

тута општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ , 
бр. 17/2008 и 02/2010) и члана 12. Пра-
вилника о нормативима и стандардима 
за обављање послова помоћи у кући и 
кућне неге и критеријумима и мерилима 
за утврђивање цена услуга и учешћу ко-
рисника и његових сродника у трошко-
вима помоћи у кући и кућне неге ("Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка", бр. 
14/09), Општинско веће општине Бачка 
Паланка на 49. седници, одржаној 28. 
маја 2010. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању цене часа услуге 

помоћи у кући и кућне неге

I

Овим решењем утврђује се цена ча-
са услуге помоћи у кући у износу 202,18 
динара и цена часа услуге кућне неге у 
износу 252,43 динара.

II

Корекција цена вршиће се на пред-
лог Управног одбора Геронтолошког 
центра, а у складу са кретањем цена 
трошкова живота и у случају промене 
основице за обрачун плата запослених, 
сходно одредбама Правилника о нор-
мативима и стандардима за обављање 
послова помоћи у кући и кућне неге и 
критеријумима и мерилима за утврђи-
вање цена услуга и учешћу корисника и 
његових сродника у трошковима помоћи 
у кући и кућне неге.

III

Цена услуге помоћи у кући и кућне 
неге из тачке I овог решења примењи-
ваће се од 01.06.2010. године.
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IV

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-34/2010
 28. мај 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик председника
Општине Бачка Паланка,

 Зоран Јовичин, с.р. 

169
На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), члана 2. Одлу-
ке о приступању изради Локалног акци-
оног плана запошљавања у Општини Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 9/2010) председник 
Општине Бачка Паланка је, дана 02. јуна 
2010. године, донео следеће 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу и именовању члана 

комисије за израду Локалног 
акционог плана запошљавања у 

Општини Бачка Паланка 

I

Разрешава се ГОРАН МИЛИЋ, 
дужности члана Комисије за израду Ло-
калног акционог плана запошљавања у 
Општини Бачка Паланка. 

II

Именује се ДРАГАН ТАНКОСИЋ, 
за члана Комисије за израду Локалног 

акционог плана запошљавања у Општи-
ни Бачка Паланка.

III

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

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-101-4/2010
02. јун  2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.

170
На основу члана 59. и члана 109. 

став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Палан-
ка“ број 17/2008 и 2/2010), председник 
Општине Бачка Паланка је, дана 10. јуна 
2010. године, донео следеће:

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова 
Припремног одбора 10. Спортске 
олимпијаде радника Војводине

I

Разрешавају се Коста Стакић, Љу-
бомир Милојевић, Томислав Ђуретић и 
Ђорђе Ђуричић дужности чланова При-
премног одбора 10. Спортске олимпијаде 
радника Војводине. 

Именују се Драган Бозоло, Драган 
Кубуровић, Ненад Платнер и Ђорђе Ви-
шекруна за чланове Припремног одбора 
10. Спортске олимпијаде радника Војво-
дине.
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II

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

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: I-66-1/2010-4
10. јун 2010. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало, с.р.
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