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На основу члана 38. Статута 

Општине Бачка Паланка ("Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка" број 
17/2008 и 2/2010), члана 41. Закона о за-
пошљавању и осигурању за случај неза-
послености ("Сл.гласник Републике Ср-
бије" бр.36/2009) и закључка Савета за 
запошљавање Општине Бачка Паланка, 
Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 45. седници, одржаној дана 8. феб-
руара  2012. године, донела је 

АКЦИОНИ ПЛАН 
запошљавања Општине Бачка 

Паланка за 2012.годину

Члан 1. 

Акционим планом запошљавања 
Општине Бачка Паланка за 2012.год /у 
даљем тексту Акциони план/ утврђују се 
приоритети и мере за унапређење запос-
лености и смањење незапослених на те-
риторији Општине Бачка Паланка.

Правни основ за доношење Акци-
оног плана је одредба члана 41. став 1. 
Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености, којом је утврђено 
да надлежни орган локалне самоуправе 
може по прибављеном мишљењу Локал-
ног савета за запошљавање усвојити Ло-
кални 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 мера. 

Услов за одобрење суфинанси-
рања програма или мера активне поли-
тике запошљавања је да локална само-
управа формира Локални савет за запо-
пшљавања, донесе Локални ациони план 
запошљавања, којим је обезбеђено више 
од половине потребних средстава за фи-
нансирање одређеног програма или мере, 
и усклађење програма и мере са приори-
тетима и циљевима локалног економског 
развоја и локалног тржишта рада.

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

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

 - стање и токове на тржишту рада за 
наредну годину,

 - циљеве и приоритете политике за-
пошљавања,

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

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

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

 - индикаторе успешности реализа-
ције програма и мера,

 - друге елементе
Акционим планом се утврђују 

проиоритети активне политике запошља-
вања за 2012. годину :

 - Установљавање мера за смањање 
незапослености,

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

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

Успешно остваривање Акционог 
плана и предвиђених приоритета и мера, 
подразумева активно учешће  и сарадњу 
свих институција и социјалних партнера. 
У изради Акционог плана учествовали 
су:

 - Општина Бачка Паланка – 
Одељење за привреду

 - Национална служба за запошља-
вање - Служба Бачка Паланка

 - Савез самосталних синдиката 
Општине  Бачка Паланка

 - Опште удружење предузетника 
Бачка Паланка

 - Омладински клуб Општине Бачка 
Паланка

I   КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ 
ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ

Опис локалне економске ситуације 
изложиће се кроз анализу кључних обла-
сти привреде наше Општине, а које су 
образложене у СТРАТЕГИЈИ ПРИВРЕД-

НОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ПА-
ЛАНКА ОД 2010. ДО 2014. ГОДИНЕ.

У Општини Бачка Паланка је 
укупно регистровано 2.108 привредних 
субјеката, од чега је предузетничких 
фирми 1.441, а предузећа 667.

Просечна бруто зарада за новем-
бар 2011. године у Општини Бачка Па-
ланка износи 52.011,00 динара, а зарада 
без пореза и доприноса износи 37.454,00 
динара.

II   СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Општина Бачка Паланка броји 
55.361 становника, од тога је 21.500 рад-
но активно становништво.

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

ци, Роми и остали.
По попису из 2011. године природ-

ни прираштај изражен је као негативан у 
износу -3,5%.

Изражена миграција младих ка 
већим центрима.

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

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

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

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

 - 2011. година (децембар) -7925 ли-
ца (од тога 4278 жена)
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Преглед незапослених лица по степену стручне спреме и полу:

СТЕПЕН СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ УКУПНО ЖЕНЕ

I 2484 1337
II 523 245
III 2079 1011
IV 2031 1178
V 55 21
VI 347 225

VII-1 401 258
VII-2 5 3

Преглед незапослених лица по полу и старости:

СТАРОСТ УКУПНО ЖЕНЕ
15-29 2178 1166
30-39 1917 1154
40-49 1846 1045
50-59 1706 885
60-65 278 28

Преглед незапослених лица према дужини чекања на запослење:

ДУЖИНА ЧЕКАЊА УКУПНО ЖЕНЕ
До 3 месеца 1197 588
3-6 месеци 722 370
6-9 месеци 539 256
9-12 месеци 553 250
1-2 године 1529 772
2-3 године 877 525
3-5 година 975 562
5-8 година 716 417
8-10 година 297 182

Преко 10 година 520 356

Најугроженије групе незапослених лица су особе са инвалидитетом, роми, ко-
рисници социјалних давања, млађи од 30 година и лица старија од 50 година, а посебно 
лица старија од 60 година којих има 278.

Укупно корисника новчане накнаде на евиденцији Службе Бачка Паланка има 
1558 .

У Општини Бачка Паланка  је радно активно 21.500 људи. Тренутно је регистрова-
но 5.300 пољопривредних газдинстава.
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У предузећима, установама и зад-
ругама запослено је 14.374 лица, а по 
слободној процени значајан број лица 
ради у сивој зони.

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

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

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

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

 - виши ниво знања страних језика, 
посебно енглеског,

 - поседовање сертификата као што 
су атест за завариваче, сертификат 
за овлашћене књиговође, сертифи-
кат за овлашћене ревизоре, испит 
из безбедности и здравња на раду, 
испит за ношење ватреног оружја, 
као и поседовања знања и вешти-
на у пружању занатских услуга.
Дефицитарна занимања су у об-

ласти грађевинарства, услужних делат-
ности (конобари, кувари, месари), затим 
професори немачког језика,  дефектоло-
зи, олигофренолози, фармацеути.

Суфицитарна занимања су прав-
ници, економисти, васпитачи,  професо-
ри, учитељи, матуранти гимназије, еко-
номски техничари, пољипривредни тех-
ничари, дипл. инг. пољопривреде, тек-
стилни и кожарски радници и трговци. 

Служба у оквиру свог програма ра-
да је предложила обуке за стицање знања 
и вештина у занимању: месари, руковао-
ци грађевинских машина,виљушкаристи 
и обуку за вођење пословних књига.

III   ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА 
ПАЛАНКА

Циљеви политике запошљавања 
на територије Општине Бачка Паланка за 
2012. годину су:

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

 - Успостављање стабилног и одр-
живог тренда раста запослености,

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

 - Укључивање незапослених лица у 
програме додатног образовања и 
обуке,

 - Подстицање запошљавања мла-
дих,

 - Подршка смањењу неформалног 
рада,

 - Подстицај послодавцима да запо-
шљавају незапослена лица,

 - Унапређење социјалног дијалога и 
јачање улоге социјалних партнера,

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

 - Подстицање теже запошљивих ли-
ца у запошљавању,

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

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

IV   МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2012. ГОДИНУ

Мере активне политике запошља-
вања реализује Општина Бачка Паланка 
и Локални савет запошљавања у сарадњи 
са НСЗ Служба Бачка Паланка.
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У складу са Акционим планом за 2012. годину предвиђене су следеће мере
* субвенције за запошљавање и то:

 - субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима
 - јавни радови
 - стручна пракса
 - рад Савета за запошљавање и организација Сајмова.

Предлог мера распореда срестава за реализацију мера активне политике запошља-
вања Општине за 2012. годину су:

 - Субвенција послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима  – 
укупно 1.900.000,00 динара

 - Јавни радови – 3.500.000,00 динара
 - Стручна пракса – 3.500.000,00 динара

УКУПНО СРЕДСТАВА 8.900.000,00 динара.

ЦИЉ – Повећано запошљавање млађих од 30 и старијих од 50 година

Програми, 
мере и 

активности

Очекивани 
резултати

инди-
катори

Носиоци 
активности 

и рок

Потребна 
финан-
сијска 

средства у
 РСД

Планирани извори финансирања

Буџет 
локалне 

заједнице
Буџет АПВ Републички 

буџет

Програм 
доделе 
субвенција 
за отварање 
нових 
радних 
места

Повећан 
број 
запошља-
вања 
младих и 
старијих од 
50 година

Број 
запо-
слених 
лица

НСЗ и ЛСЗ 1.900.000,00 1.000.000,00 900.000,00

Јавни 
радови

Интерес 
локалне 
самоуправе

Број 
укљу-
чених 
лица

НСЗ и ЛСЗ 3.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00

Стручна 
пракса

Оспособ-
љавање 
приправ-
ника за 
самостални 
рад у 
струци

Број 
укљу-
чених 
лица

НСЗ и ЛСЗ 3.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00

V   НАДЛЕЖНОСТИ

Мере предвиђене Акционим планом запошљавања Општине Бачка Паланка за 
2012. годину, реализоваће Савет за запошљавање Општине Бачка Паланка у сарадњи са 
НСЗ – Служба Бачка Паланка и Одељењем за привреду Општинске управе Општине Ба-
чка Паланка.

Одељење за привреду је у обавези да о спровођењу Акционог плана запошљавања 
за 2012. годину извештај достави Председнику Општине Бачка Паланка и Општинском 
већу Општине Бачка Паланка.
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Члан 2. 

Овај Акциони план запошљавања 
Општине Бачка Паланка за 2012. годину 
објавиће се у  „Службеном листу Општине 
Бачка Паланка“ .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-10-2/2012
8. фебруар  2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р. 

13
На основу члана 92. Закона о буџет-

ском систему ("Службени гласник РС" број 
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011) и 
члана 38. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Паланка" 
број 17/2008 и 2/2010), Скупштина општи-
не Бачка Паланка на 45. седници, одржаној 
дана 8. фебруара  2012. године, доноси 

О Д Л У К У
о обављању екстерне равизије 

завршног рачуна буџета Општине 
Бачка Паланка за 2011. годину

Члан 1. 

За вршење екстерне ревизије заврш-
ног рачуна буџета Општине Бачка Паланка 
за 2011. годину ангажоваће се лице које ис-
пуњава услове за обављање послова реви-
зије, финансијских извештаја, прописане 
законом којим се уређује рачуноводство и 
ревизија. 

Члан 2. 

Избор и ангажовање лица из  члана 
1. ове Одлуке, извршиће се у складу са За-
коном о јавним набавкама. 

Члан 3. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-47-4/2012 
8. фебруар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р. 

14
На основу члана 15. стaв 1. тачка 1. 

Закона о ванредним ситуацијама („Служ-
бени гласник РС“ број 111/09) и члана 38. 
тачка 6. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка Паланка“ 
број 17/08 и 2/10 ), Скупштина општине Ба-
чка Паланка, на својој 45. седници, одржа-
ној дана 8. фебруара 2012. године, доноси

О Д Л У К У
 о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији 
Општине Бачка Паланка

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком одређују се субјекти 
система заштите и спасавања на територији 
Општине Бачка Паланка ( у даљем тексту: 
Општина ), уређују надлежности органа 
Општине, организација и функционисање 
цивилне заштите, образовање јединица ци-
вилне заштите опште намене, уређује фи-
нансирање система заштите и спасавања и 
друга питања од значаја за организацију и 
функционисање цивилне заштите, односно 
система заштите и спасавања, прописа-
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не Законом о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 111/2009) и 
другим ближим прописима, који регули-
шу ванредне ситуације и област заштите 
и спасавања.

Члан 2.

Субјекти заштите и спасавања на 
територији Општине Бачка Паланка су:

1. Скупштина Општине
2. Председник Општине
3. Општинско веће
4. Општинска управа и службе
5. Оспособљена правна лица од зна-

чаја за заштиту и спасавање на те-
риторији Општине

6. Грађани, удружења грађана и дру-
ге организације

II- НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ

1. Скупштина општине

Члан 3.

У остваривању своје улоге у сис-
тему заштите и спасавања становништва,  
материјалних и културних добара на те-
риторији Општине, а у складу са  одред-
бама Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 111/2009) (у 
даљем тексту: Закон), Скупштина општи-
не, врши следеће послове:

 - доноси Одлуку о организацији и 
функционисању цивилне заштите 
на територији Општине и обез-
беђује њено спровођење у складу 
са јединственим системом зашти-
те и спасавања у Републици Ср-
бији,

 - доноси План и Програм развоја 
система заштите и спасавања на 
територији Општине, у складу са 
Дугорочним планом развоја заш-

тите и спасавања Републике Ср-
бије,

 - планира и утврђује изворе фи-
нансирања за развој, изградњу и 
извршавање задатака заштите и 
спасавања и развој цивилне заш-
тите и спровођење мера и задата-
ка цивилне заштите на територији 
Општине,

 - образује Општински штаб за ван-
редне ситуације,

 - утврђује основе за одређивање ос-
пособљених правних лица од зна-
чаја за заштиту и спасавање,

 - разматра висину насталих штета 
од елементарних непогода и дос-
тавља захтеве за помоћ од Владе 
Републике Србије,

 - разматра извештаје градоначелни-
ка и Општинског штаба за ванред-
не ситуације, о битним питањима 
за заштиту и спасавање и др.,

 - извршава и друге задатке, у складу 
са Законом и другим прописима, 
који утврђују обавезе јединицама 
локалне самоуправе.

2. Општинско веће

Члан 4.

У остваривању своје улоге у сис-
тему заштите и спасавања становништва 
и материјалних и културних добара, на 
територији Општине, Општинско веће 
врши следеће послове:

 
 - доноси Процену угрожености за 

територију Општине,
 - доноси План заштите и спасавања 

у ванредним ситуацијама,
 - одређује оспособљена правна ли-

ца од значаја за заштиту и спаса-
вање, на територији Општине, у 
складу са Законом

 - образује Комисију за процену 
штете настале од елементарних 
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непогода, на предлог Општинског 
штаба за ванредне ситуације,

 - доноси одлуке о накнади штете 
настале од последица елементар-
них и других несрећа,

 - прати реализацију превентивних 
мера заштите,

 - предлаже акта, која доноси 
Скупштина Општине, а односе  се 
на систем заштите и спасавања и 
др.

 - обавља и друге послове у складу 
са Законом и другим прописима.

3. Председник Општине

Члан 5.

Председник општине је коман-
дант Општинског штаба за ванредне си-
туације, по положају и обавља следеће 
послове:

 - стара се о спровођењу Закона и 
других прописа из области зашти-
те и спасавања,

 - у сарадњи са замеником коман-
данта и начелником Штаба пред-
лаже постављење осталих члано-
ва Општинског штаба за ванредне 
ситуације,

 - доноси одлуку о проглашењу 
ванредне ситуације у Општини, 
на предлог Општинског штаба за 
ванредне ситуације,

 - руководи заштитом и спасавањем 
и наређује мере утврђене Законом 
и другим прописима,

 - усмерава и усклађује рад органа 
општинске управе, служби и прав-
них лица, чији је Општина осни-
вач, у спровођењу мера заштите и 
спасавања,

 - предлаже Општинском већу, План 
заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, на усвајање,

 - наређује формирање, опремање и 
обуку јединица цивилне заштите 
опште намене,

 - остварује сарадњу са начелником 
Јужнобачког управног округа и 
Окружним штабом за ванредне 
ситуације, у циљу јединственог и 
усклађеног деловања у ванредним 
ситуацијама,

 - наређује евакуацију грађана, прав-
них лица и материјалних добара 
са угроженог подручја и стара се о 
њиховом збрињавању,

 - стара се о организацији и спро-
вођењу мобилизације грађана, 
правних лица и материјалних до-
бара, у циљу укључења истих у 
активности заштите и спасавања,

 - одлучује о организовању превоза, 
смештаја и исхране припадника 
јединица цивилне заштите опште 
намене и грађана, који учествују 
у заштити и спасавању станов-
ништва и материјалних добара у 
Општини,

 - одлучује о увођењу дежурства 
општинским органима и другим 
правним лицима у ванредној ситу-
ацији,

 - одлучује о додели помоћи грађа-
нима који су претрпели штете у 
ванредним ситуацијама,

 - остварује сарадњу са суседним 
општинама, Министарством 
унутрашњих послова и Војском 
Србије, у циљу усклађивања ак-
тивности у ванредним ситуација-
ма,

 - разматра и одлучује о другим пи-
тањима из области заштите и спа-
савања из своје надлежности,

 - извештава Скупштину Општине 
о стању на терену и о предузетим 
активностима у ванредној ситу-
ацији

 - стара се о обезбеђењу средстава у 
Буџету Општине, за рад Општин-
ског штаба за ванредне ситуације 
и за ванредне ситуације,
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 - обавља и друге послове и задатке, 
у складу са Законом и другим про-
писима.

4. Органи општинске управе и службе

Члан 6.

Органи општинске управе, у окви-
ру својих надлежности у систему зашти-
те и спасавања обављају следеће послове 
и задатке:

 - прате стање у вези са заштитом 
и спасавањем у ванредним си-
туацијама и предузимају мере за 
заштиту и спасавање,

 - учествују у изради Процене угро-
жености територије Општине,

 - израђују поједине делове Плана 
заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама,

 - учествују у припремама и из-
вођењу привременог померања 
или евакуације становништва,

 - учествују у припремама и спро-
вођењу збрињавања настрадалог 
становништва,

 - старају се око обезбеђења неоп-
ходних средстава за рад Општин-
ског штаба за ванредне ситуације 
и предлажу председнику Општине 
начин обезбеђивања средстава,

 - врше послове урбанистичких ме-
ра заштите и спасавања, из своје 
надлежности,

 - набављају и одржавају средства за 
узбуњивање, у оквиру система ја-
вног узбуњивања у Републици Ср-
бији, и учествују у изради Студије 
покривености система јавног уз-
буњивања за територију Општине,

 - старају се о обезбеђењу телеко-
муникационе и информационе 
подршке, за потребе заштите и 
спасавања,

 - организују, развијају и воде личну, 
узајамну и колективну заштиту,

 - учествују у организацији, форми-
рању и опремању јединица цивил-
не заштите опште намене,

 - остварују сарадњу са организаци-
оном јединицом Сектора за ван-
редне ситуације-Управом за ван-
редне ситуације у Новом Саду,

 - обављају и друге послове заштите 
и спасавања, прописане Законом и 
другим прописима.

4.1. Стручна служба за послове 
заштите и спасавања 

Члан 7.

Стручни, оперативни, плански и 
организациони послови заштите и спаса-
вања у ванредним ситуацијама за терито-
рију Општине, обављају се у Општинској 
управи надлежној за послове заштите и 
спасавања и то у стручној служби. 

Стручна служба надлежна  за заш-
титу и спасавање врши следеће послове:

 - израђује предлог Процене угро-
жености територије Општине у 
сарадњи са Општинским штабом  
за ванредне ситуације и другим 
стручним органима Општине и 
предлаже Општинском већу њего-
во доношење,

 - израђује План заштите и спаса-
вања у ванредним ситуацијама у 
сарадњи са Општинским штабом 
за ванредне ситуације и предлаже 
Општинском већу његово доно-
шење,

 - носилац је активности на изради 
Плана функционисања цивилне 
заштите и система осматрања и 
обавештавања ( у склопу Плана 
одбране Општине ),
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 - обавља послове у вези попуне, оп-
ремања и обучавања јединица ци-
вилне заштите опште намене,

 - планира збрињавање угрожених, 
пострадалих, избеглих и евакуис-
аних лица у ванредним ситуација-
ма, у сарадњи са Општинским 
штабом за ванредне ситуације и у 
складу са Планом заштите и спа-
савања у ванредним ситуацијама,

 - води евиденцију о припадницима 
јединица цивилне заштите опште 
намене и средствима и опреми у 
цивилној заштити,

 - прати опасности, обавештава ста-
новништво о опасностима и пре-
дузима друге превентивне мере за 
смањење ризика од елементарних 
непогода и других несрећа,

 - обавља послове у  вези са наба-
вљањем и одржавањем средстава 
за узбуњивање у оквиру система 
јавног узбуњивања у Републици 
Србији и учествује у изради Сту-
дије покривености система јавног 
узбуњивања за територију Општи-
не

 - организује, развија и води личну, 
узајамну и колективну заштиту на 
територији Општине, у складу са 
прописима,

 - усклађују планове заштите и спа-
савања у ванредним ситуацијама 
са суседним јединицама локалне 
самоуправе,

 - остварују непосредну асрадњу 
са организационим јединицама 
МУП-а, Сектором за ванредне си-
туације-Управом за ванредне си-
туације у Новом Саду

 - израђују План мобилизације је-
диница и организује извршење 
мобилизације јединица цивилне 
заштите опште намене,

 - обавља стручне и административ-
но-техничке послове, потребне за 
рад Општинског штаба за ванред-
не ситуације

 - врше и друге послове из области 
заштите и спасавања, у складу са 
Законом и другим прописима.

5. Општински штаб за ванредне 
ситуације

Члан 8.

За координацију и руковођење 
заштитом и спасавањем у ванредним си-
туацијама, као стручно-оперативно тело, 
Скупштина Општине образује Општин-
ски штаб за ванредне ситуације.

Општински штаб за ванредне си-
туације чине командант штаба, заменик 
команданта штаба, начелник штаба и 
чланови штаба.

Командант Општинског штаба је 
Председник општине, а заменик коман-
данта је заменик Председника општине, 
односно члан Општинског већа.

Начелник Општинског штаба је 
радник МУП-а, запослен у Сектору за 
ванредне ситуације-Управе за ванредне 
ситуације у Новом Саду кога за поста-
вљање предлаже начелник Управе.

Чланови Општинског штаба за 
ванредне ситуације су:

1.  чланови Општинског већа у чијем 
делокругу су послови из области: 
здравља, пољопривреде, водопри-
вреде и шумарства, рада и со-
цијалне политике, заштите живот-
не средине.

2. представници органа општин-
ске управе, у чијем делокругу су 
послови из области: саобраћаја, 
грађевине, енергетике, информи-
сања, трговине и услуга;

3. руководиоци јавних предузаћа, 
привредних друштава, руководи-
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оци организациаоних јединица 
одбране, полиције, хуманитарних 
организација, удружења грађана, 
других правних лица и установа 
у чијем делокругу су послови од 
значаја за заштиту и спасавање у 
ванредним ситуацијама.
Општински штаб за ванредне си-

туације образује, посебним актом, по 
потреби, помоћне стручно-оперативне 
тимове за специфичне задатке заштите и 
спасавања. 

Члан 9.

Поред надлежности дефинисаних 
Законом и Уредбом, Општински штаб, у 
случају ванредне ситуације обавља сле-
деће послове:

1. руководи и координира рад субје-
ката система заштите и спасавања 
и снага заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама на спро-
вођењу утврђених задатака,

2. руководи и координира спро-
вођење мера и задатака цивилне 
заштите,

3. разматра и даје мишљење на пред-
лог Процене угрожености и пред-
лог Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама,

4. прати стање и организацију заш-
тите и спасавања и предлаже мере 
за њихово побољшање,

5. наређује употребу снага заштите 
и спасавања, средстава помоћи и 
других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама,

6. стара се о редовном информисању 
и обавештавању становништва о 
ризицима и опасностима и преду-
зетим мерама,

7. разматра организацију, опремање 
и обучавање јединица цивилне 
заштите опште намене и, оспо-
собљених правних лица за зашти-
ту и спасавање,

8. сарађује, по потреби, са надлеж-
ним органима заштите и спаса-
вања суседних држава, у ванред-
ним ситуацијама,

9.  процењује угроженост од настан-
ка ванредне ситуације,

10. сарађује са Покрајинским штабом 
за ванредне ситуције, Окружним 
штабом за ванредне ситуације и 
штабовима суседних јединица ло-
калне самоуправе,

11. именује поверенике и заменике 
повереника цивилне заштите у на-
сељеним местима и сеоским мес-
ним заједницама,

12. разматра и предлаже доношење 
одлуке о организацији заштите и 
спасавања   на територији Општи-
не,

13. наређује евакуацију станов-
ништва и доноси одлуку о обиму 
евакуације и категоријама станов-
ништва које се евакуише,

14. ангажује оспособљена правна ли-
ца од значаја за заштиту и спаса-
вање на територији Општине,

15. доноси наредбе, закључке и пре-
поруке,

16.  обавља и друге послове у складу 
са законом и другим прописима.

III- ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

Члан 10.

Цивилну заштиту чине лична, уза-
јамна и колективна заштита, мере и за-
даци цивилне заштите, повереници ци-
вилне заштите, заменици повереника и 
јединице цивилне заштите, систем осма-
трања, обавештавања и узбуњивања, ос-
пособљена правна лица, хуманитарне и 
друге организације опремљене и оспо-
собљене за заштиту и спасавање, и с тим 
у вези, скуп активности, које се односе 
на попуну, материјално опремање, обу-
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чавање, оспособљавање, мобилизацију и 
активирање цивилне заштите.

1. Лична, узајамна и колективна 
заштита

Члан 11.

Ради остваривања личне, узајамне 
и колективне заштите, органи Општине, 
привредна друштва и друга правна лица, 
обезбеђују и држе у исправном стању 
потребна средства и опрему за личну, 
узајамну и колективну заштиту и врше 
обуку запослених из области цивилне 
заштите.

Грађани и власници стамбених 
зграда, односно кућа, дужни су да наба-
ве и држе у исправном стању потребна 
средства и опрему за личну, узајамну и 
колективну заштиту, у складу са Законом 
и другим прописима.

Општинска управа надлежна за 
послове заштите и спасавања, у сарадњи 
са организационим јединицама Сектора 
за ванредне ситуације-Управом за ван-
редне ситуације у Новом Саду, припре-
ма упутства и друге публикације, којима 
ће се вршити едукација становништва о 
поступцима у могућој или насталој ситу-
ацији.

У реализацију наведених актив-
ности, укључују се и повереници цивил-
не заштите.

2. Мере цивилне заштите

Члан 12.

У остваривању Законом утврђених 
задатака цивилне заштите, субјекти сис-
тема заштите и спасавања на територији 
Општине, у складу са Законом и другим 

прописима припремају и спроводе мере 
цивилне заштите, а нарочито:

1. превентивне мере,
2. мере заштите у случају непосред-

не опасности од елементарних не-
погода и других несрећа,

3. мере заштите када наступе еле-
ментарне непогоде и друге не-
среће,

4. мере ублажавања и отклањања 
непосредних последица од еле-
ментарних  непогода и других не-
срећа.

3. Задаци цивилне заштите

Члан 13.

У циљу заштите и спасавања 
људи, материјалних и културних добара 
од опасности изазваних елементарним 
непогодама и другим несрећама, на 
територији Општине, спроводе се 
следећи задаци цивилне заштите и то:

1. узбуњивање
2. евакуација
3. склањање и урбанистичке мере 

заштите
4. збрињавање угрожених и настра-

далих
5. радиолошка, хемијска и биолошка 

заштита,
6. заштита од техничко-технолош-

ких несрећа,
7. заштита од рушења и спасавање 

из рушевина,
8. заштита и спасавање од поплава и 

несрећа на води и под водом,
9. заштита и спасавање на непристу-

пачним теренима,
10.  заштита и спасавање од пожара и 

експлозија,
11.  заштита од НУС,
12. прва и медицинска помоћ,
13. асанација терена,
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14. очување добара битних за опста-
нак,

15. хитно успостављање неопходних 
служби од јавног интереса.

Наведени задаци се спроводе, у 
складу са Законом и ближим прописима, 
које доносе надлежни органи, а односе се 
на поједине задатке цивилне заштите.

Осим наведених задатака, Општи-
на може планирати, припремати и спро-
водити и друге задатке и активности у 
заштити и спасавању. 

У спровођењу задатака цивилне 
заштите учествују сви органи предвиђе-
ни овом Одлуком, у оквиру својих на-
длежности, укључујући и одговарајућу 
сарадњу са надлежним органима држав-
не управе и другим надлежним органи-
ма.

4. Повереници цивилне заштите

Члан 14.

Повереници цивилне заштите и 
заменици повереника цивилне заштите 
постављају се ради обављања послова 
заштите и спасавања у Општини (мес-
ним заједницама у седишту општине) 
и насељеним местима (селима) и то: у 
стамбеним зградама, блоковима зграда, 
деловима насеља, по улицама. 

Основни критеријум за одређи-
вање броја повереника и њихових заме-
ника је тај, да се повереник и заменик 
повереника цивилне заштите поставља, 
начелно, најмање на 1000 становника.

Повереници цивилне заштите и 
заменици повереника цивилне заштите 
постављају се и у Општинској управи.

Поверенике и заменике поверени-
ка, у месним заједницама и насељеним 

местима (селима) поставља Општински 
штаб за ванредне ситуације, на предлог 
Општинске управе надлежне за послове 
заштите и спасавања.

Повереници и заменици повере-
ника предузимају непосредне мере за 
учешће грађана у спровођењу мера и за-
датака цивилне заштите, личне, узајамне 
и колективне заштите и руководе једи-
ницама цивилне заштите опште намене, 
које образује Општина.

Грађани на угроженим и настрада-
лим подручјима, на територији Општине, 
дужни су да поступају по упутствима по-
вереника, односно заменика повереника.

5. Јединице цивилне заштите 
опште намене

Члан 15.

За извршавање задатака цивилне 
заштите, као оперативне снаге, образују 
се, опремају и оспособљавају јединице 
цивилне заштите опште намене.

Јединице опште намене се об-
разују као привремени састави од добро-
вољаца и радно способног становништва, 
као и запослених за извршавање једнос-
тавнијих послова заштите и спасавања.

Јединице опште намене оспо-
собљавају се за извршавање обимних и 
мање сложених задатака, а нарочито: ло-
кализовање и гашење почетних и мањих 
пожара и шумских пожара, учешће у 
заштити од поплава, указивање прве по-
моћи, одржавање реда, учешће у збриња-
вању угроженог становништва, помоћ у 
асанацији терена и обављање других ак-
тивности по процени Општинског штаба 
за ванредне ситуације.

На територији Општине образују 
се јединице цивилне заштите опште на-



30 страна - Број 3/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    14. фебруар 2012. године

мене, ранга вода, тако да се јединице об-
разују у свим насељеним местима и мес-
ним заједницама.

Основни критеријум за утврђи-
вање врсте, величине и броја јединица је 
степен угрожености територије Општи-
не од елементарних непогода, техничко-
технолошких несрећа и других већих 
несрећа, укључујући и последице ратних 
дејстава.

 - у  месним заједницама, које имају 
до 5000 становника, образовати 
најмање 3 јединице ЦЗ опште на-
мене ранга вода,

 - у месним заједницама преко 5000 
становника, образовати најмање 5 
јединица ЦЗ опште намене ранга 
вода,

 - у насељеним местима (селима) до 
2000 становника, образовати нај-
мање 1 јединице ЦЗ опште намене 
ранга вода,

 - у насељеним местима (селима) од 
3000-5000 становника, образовати 
најмање 3 јединица ЦЗ опште на-
мене ранга вода,

 - у насељеним местима (селима) од 
5000-10.000 становника, образова-
ти најмање 5 јединица ЦЗ опште 
намене ранга вода,
Јединице цивилне заштите опште 

намене, у складу са утврђенм критерију-
мом, образоваће Општинско веће.

6. Систем осматрања, раног 
упозоравања, обавештавања и 
узбуњивања

Члан 16.

У оквиру јединственог система 
осматрања, раног упозоравања, оба-
вештавања и узбуњивања, у Општини се 
извршавају прописане обавезе предвиђе-
не Законом о ванредним ситуацијама и 

ближим прописима, који регулишу ову 
област.

Општина, у оквиру својих Зако-
ном предвиђених права и дужности, из-
вршава следеће послове:

 - обезбеђује телекомуникациону и 
информациону подршку за пот-
ребе заштите и спасавања, као и 
укључење у телекомуникациони и 
информациони систем јединстве-
не службе осматрања, обавешта-
вања и узбуњивања и повезује се 
са њим,

 - прати опасности, обавештава ста-
новништво о опасностима и пре-
дузима друге превентивне мере за 
смањење ризика од елементарних 
непогода и других несрећа,

 - набавља и одржава средства за 
узбуњивање, у оквиру система ја-
вног узбуњивања у Републици Ср-
бији,

 - израђује Студију покривености 
система јавног узбуњивања за те-
риторију Општине,

 - доноси решење о постављању си-
рена, уређаја и средстава за јавно 
узбуњивање,

 - формира Ситуациони центар за 
праћење стања и управљања у ван-
редним ситуацијама и исти увезује 
са Оперативним центром 112, који 
формира надлежни орган,

 - извршава и друге задатке, у складу 
са прописима и техничким норма-
тивима за планирање, изградњу 
и одрђавање система за јавно уз-
буњивање.

7. Оспособљена правна лица за 
заштиту и спасавање

Члан 17.

Оспособљена правна лица од зна-
чаја за заштиту и спасавање на терито-
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рији Општине, одређује посебним актом 
Општинско веће. 

Оспособљена правна лица су при-
вредна друштва и друга правна лица на 
територији Општине, која су оспособље-
на и опремљена за заштиту и спасавање, 
као што су: комунална, грађевинска, 
водопривредна, предузећа која газдују 
шумама, угоститељска и транспортна 
привредна друштва, као и друга прав-
на лица, привредни субјекти из области 
приватног обезбеђења, привредне авија-
ције, удружења, савези, друштва и клу-
бови из области ватрогаства, кинологије, 
ронилаштва, наутике, алпинизма, радио-
аматерства, горска служба спасавања, 
извиђачи и други субјекти од значаја за 
заштиту и спасавање.

Оспособљена правна лица врше 
заштиту и спасавање грађана, материјал-
них и других добара у случају опасности 
и несрећа изазваних елементарним непо-
годама и другим несрећама, у складу са 
својом делатношћу, као и задацима, које 
им нареди Општински штаб за ванредне 
ситуације.

Активирање оспособљених прав-
них лица налаже Председник општине, 
на предлог Општинског штаба за ванред-
не ситуације.

Општинско веће правним лицима 
из става 1. овог члана, уговором обез-
беђује накнаду стварних трошкова за 
спровођење припрема и ангажовање у 
извршавању мера и задатака цивилне 
заштите.

Уговор из става 4. овог члана 
закључује Председник општине, или ли-
це које он овласти.

8. Обучавање и оспособљавање

Члан 18.

У Општини се врши оспособља-
вање и обучавање повереника цивилне 
заштите, заменика повереника цивилне 
заштите и јединица опште намене, као и 
обучавање становништва, које образује 
Општина.

Обучавање и оспособљавање се 
врши у складу са утврђеним наставним 
плановима и програмима и другим кри-
теријумима, које доноси надлежни орган.

Поред обучавања и оспособља-
вања повереника, заменика повереника 
цивилне заштите и јединица опште наме-
не, Општина организује и обуку Општин-
ског штаба за ванредне ситуације и дру-
гих субјеката и правних лица, који се 
укључују у систем заштите и спасавања.

IV- ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОГРАМИРАЊЕ СИСТЕМА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Члан 19.

Планирање и програмирање сис-
тема заштите и спасавања, на територији 
Општине, врши се у складу са Законом 
о ванредним ситуацијама и ближим про-
писима, који регулишу планирање и про-
грамирање система заштите и спасавања.

У планирању и програмирању, 
Општина извршава следеће послове:

 - доноси План и програм развоја 
система заштите и спасавања, на 
територији Општине, у складу са 
Дугорочним планом развоја заш-
тите и спасавања Републике Ср-
бије,
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 - усклађује своје планове заштите 
и спасавања са Планом заштите и 
спасавања у ванредним ситуација-
ма Републике Србије,

 - израђује и доноси Процену угро-
жености и План заштите и спаса-
вања у ванредним ситуацијама,

 - усклађује План заштите и спаса-
вања у ванредним ситуацијама са 
суседним јединицама локалне са-
моуправе.

У планирању и програмирању 
система заштите и спасавања, Општина 
остварује сарадњу са надлежном служ-
бом МУП-а и другим надлежним орга-
нима државне управе, као и надлежним 
органима АП Војводине.

Поред Процене угрожености и 
Плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, у Општини се израђује и 
посебан План функционисања цивилне 
заштите, као део Плана одбране, по по-
себним прописима, односно Упутством о 
методологији за израду планова одбране 
у Републици Србији, које је донела Влада 
Републике Србије.

V- ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА 
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Члан 20.

Систем заштите и спасавања фи-
нансира се из Буџета Општине и других 
извора, у складу са законом и другим 
прописима.

Из Буџета Општине финансира се:

1. припремање, опремање и обука 
Општинског штаба за ванредне 
ситуације, јединица цивилне заш-
тите, повереника и заменика по-
вереника и трошкови спровођења 
мера заштите и спасавања, као и 

спровођење мера и задатака ци-
вилне заштите,

2. трошкови ангажовања оспособље-
них правних лица, у складу са 
уговором за извршавање задатака 
заштите и спасавања,

3. изградња и одржавање систе-
ма за узбуњивање на територији 
Општине,

4. прилагођавање подземних обје-
ката (подземни пролази, тунели 
и други), за склањање и њихово 
одржавање, као и одржавање дру-
гих заштитних објеката у складу 
са законом,

5. обука становништва из области 
заштите и спасавања,

6. санирање штета насталих природ-
ном и другом незгодом, у складу 
са материјалним могућностима,

7. друге потребе заштите и спаса-
вања, у складу са законом и дру-
гим прописима.

VI - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

Члан 21.

За нарочите успехе у организо-
вању и спровођењу задатака цивилне 
заштите и других послова у области заш-
тите и спасавања, у привредним друшт-
вима и другим правним лицима, органи-
ма општинске управе, у раду Општин-
ског штаба за ванредне ситуације, и 
стручно-оперативним тимовима Штаба, 
јединицама цивилне заштите опште на-
мене, повереницима цивилне заштите и 
заменицима повереника, као и другим 
припадницима и заслужним појединци-
ма, на територији Општине, додељују се 
признања и награде.



 14. фебруар 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 3/2012 - страна 33  

Признања и награде се уручују по-
водом Светског дана ЦЗ – 1. марта, или 
на други дан, који одреди Председник 
општине ( командант Општинског штаба 
за ванредне ситуације ).

Предлоге за признања и награде, 
доставља Општинском већу Општински 
штаб за ванредне ситуације, а признања 
и награде уручује Председник општине, 
као командант Општинског штаба за ван-
редне ситуације.

Општинско веће ће посебним ак-
том, ближе уредити врсту награда и при-
знања, као и критеријуме за њихову до-
делу.

VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Постављање повереника и заме-
ника повереника цивилне заштите извр-
шиће Општински штаб за ванредне ситу-
ације, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке.

Општинско веће ће донети акт о 
одређивању оспособљених правних лица 
од значаја за заштиту и спасавање на те-
риторији Општине, у року од 60 дана од  
дана ступања на снагу ове Одлуке.

Општинско веће ће образовати је-
динице опште намене, у року од 90 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Процена угрожености и План 
заштите и спасавања у ванредним ситу-
ацијама, урадиће се према утврђеним ро-
ковима, одређеним Уредбом о садржају и 
начину израде планова заштите и спаса-
вања у ванредним ситуацијама („Служ-
бени гласник РС“ бр.8/11).

Општинско веће ће посебним про-
писом, утврдити врсту награда и при-
знања, као и критеријуме за њихову до-
делу, у року од 60 дана од дана доношења 
одговарајуће прописа, од стране надлеж-
ног органа у Републици Србији.

Финансирање система заштите и 
спасавања уградити у Буџет Општине за 
2012. годину.

Члан 23.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-8-26/2012
8.фебруар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р. 

15
На основу члана 46. став 1. Закона 

о планирању и изградњи (”Службени гла-
сник РС”, бр. 72/2009 и 81/2009-исправка 
64/2010-УС и 24/2011), члана 9. тачка 3. 
Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (”Службени гласник 
РС” број 135/2004 и 88/2010)  и члана 38. 
тачка 5.  Статута Општине Бачка Палан-
ка (”Службени лист Општине Бачка Па-
ланка” број 17/2008 и 2/2010), Скупшти-
на општине Бачка Паланка, по приба-
вљеном мишљењу Комисије за планове, 
на својој 45. седници, одржаној дана 8. 
фебруара 2012. године, доноси

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулације 

блока 54 у Бачкој Паланци
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Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљ-
не регулације блока 54 у Бачкој Паланци 
(у даљем тексту: План).

Члан 2. 

Овом Одлуком одређује се оквир-
на граница обухвата плана, а коначна гра-
ница ће се дефинисати Нацртом плана.

Укупна површина планског под-
ручја износи cca 7,72 ha. Обухваћено 
земљиште се налази у К.О. Бачка Палан-
ка – град.

Почетна описна тачка границе 
планског подручја је тачка 001, која се 
налази на пресеку оса  пута Улице Ју-
гословенске Армије и осе пута Улице 
Жарка Зрењанина. Граница даље прати 
осу пута Улице Југословенске армије  до 
тачке 002, која представља тачку пресе-
ка осе пута Улице Југословенске армије 
и Шафарикове улице. Од тачке 002 гра-
ница прати  линију осе пута Шафарико-
ве улице до тачке 003, која представља 
пресек Шафарикове улице и Улице Иве 
Лоле Рибара. У наставку граница прати  
линију осе пута  Улице Иве Лоле Риба-
ра до тачке 004 која представља пресек 
Улице Иве Лоле Рибара и Улице Жарка 
Зрењанина, граница даље прати осовину 
пута Улице Жарка Зрењанина до пресе-
ка са Улицом Југословенске армије, од-
носно тачке  001.

Саставни део Одлуке чини гра-
фички прилог оквирне границе Плана 
детаљне регулације. 

Члан 3.

План нарочито садржи:
1. границу плана и обухват грађе-

винског подручја;
2. поделу простора на посебне цели-

не и зоне;
3. намену земљишта;
4. регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са 

елементима за обележавање на ге-
одетској подлози;

5. нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план);

6. трасе, коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комунал-
ну и другу инфраструктуру;

7. мере заштите културно исто-
ријских споменика и заштите при-
родних целина; 

8. правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама;

9. локације за које је предвиђена из-
рада урбанистичког пројекта;

10. друге елементе значајне за спро-
вођење плана детаљне регулације.
За дефинисање наведене садржине 

План садржи текстуални и графички део. 
Плански део садржи правила уређења и 
правила грађења. 

Члан 4.

Носилац израде  Плана је Одељење 
за урбанизам и грађевинарство Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка. 

Члан 5.

Обрађивач Плана је ЈП ”Дирекци-
ја за изградњу општине Бачка Паланка” 
Бачка Паланка, Трг братства и јединства 
36. 

Члан 6.

Рок за израду Плана је 5 (пет) ме-
сеци од дана ступања на снагу ове одлу-
ке.

Члан 7. 

Органи, организације и јавна пре-
дузећа који су овлашћени да утврђују по-
себне услове за заштиту и уређење прос-
тора и изградњу објеката у фази  израде 
Плана, дужни су да по захтеву носиоца 
израде Плана, у року од 30 дана, доставе 
све тражене податке, без накнаде.
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Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбе-
диће се из буџета Општине Бачка Палан-
ка, у програму уређивања грађевинског 
земљишта за 2012.  годину.

Члан 9.

Нацрт плана, пре подношења ор-
гану надлежном за његово доношење, 
подлеже стручној контроли и излаже се 
на јавни увид. Стручну контролу врши 
Комисија за планове.

Јавни увид у Нацрт плана одржаће 
се у згради општине Бачка Паланка и 
просторијама Месне заједнице „Дунав“, 
у  Бачкој Паланци.

Члан 10.

Саставни део ове Одлуке а на ос-
нову мишљења органа надлежног за по-
слове заштите животне средине, је Ре-
шење да се за План детаљне регулације 
блока 54 у Бачкој Паланци,  не израђује 
стратешка процена утицаја на животну 
средину, које је донело Одељење за урба-
низам и грађевинарство, Општинске уп-
раве Општине Бачка Паланка, под ред-
ним бројем IV-05-501-2-1/2012, од дана 
25.01.2012.године.

Члан 11.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-9/2012 
8. фебруар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине 

Бачка Паланка
Одељење за урбанизам и 

грађевинарство 
Број: IV-05-501-2-1/2012

Дана: 25. 01. 2012. године
Бачка Паланка

На основу члана 9. 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну 
средину (’’Службени гласник РС’’, број 
135/04 и 88/2010) и члана 13. Одлуке о 
организацији Општинске управе (’’Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка’’ број 
2/2009 и 19/2010), Општинска управа 
Општине Бачка Паланка, Одељење за ур-
банизам и грађевинарство доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Није потеребно приступити изра-
ди стратешке процене утицаја на живот-
ну средину за План детаљне регулације 
блока 54 у Бачкој Паланци.

О б р а з л о ж е њ е

Након увида у достављену до-
кументацију и планове вишег хијерар-
хијског нивоа, утврђено је да је подручје 
обухваћено Планом удаљено од заштиће-
них природних добара те да План не до-
носи битније промене у односу на раније 
планове и не доноси садржаје који би 
могли битније да утичу на животну сре-
дину.

Руководилац Одељења 
за урбанизам и Грађевинарство,

Марија Коларов,с.р.
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16
На основу члана 93. став 4. Зако-

на о планирању и изградњи (”Службени 
гласник Републике Србије” бр. 72/2009, 
81/2009 и  24/2011) и члана 38. тачка 6. 
Статута Општине Бачка Паланка (”Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка” број 
17/2008 и 2/2010), Скупштина општине 
Бачка Паланка, на 45. седници, одржаној 
дана 8. фебруара 2012. године, донела је

О Д Л У К У
о критеријумима и мерилима 

за утврђивање висине накнаде 
за уређивање грађевинског 

земљишта

I ОПШТА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се кри-
теријуми и мерила за обрачун виси-
не накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта за изградњу објеката на тери-
торији Општине Бачка Паланка.

II НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 2.

Накнада за уређивање грађе-
винског земљишта обухвата: трошкове 
припремања грађевинског земљишта (у 
даљем тексту: трошкови припремања) и 
трошкове опремања грађевинског зем-
љишта (у даљем тексту: трошкови опре-
мања).

II. Трошкови припремања

Члан 3.

Трошкови припремања обухватају 
трошкове за:

 - истражне радове, израду геодет-
ских, геолошких и других подло-
га, израду планске и техничке до-
кументације и програм уређивања 
грађевинског земљишта за текућу 
годину (у даљем тексту: Програм),

 - расељавање, рушење објеката који 
су предвиђени планским докумен-
том, санирање терена на површи-
нама јавне намене, и

 - друге радове.

2. Трошкови опремања

Члан 4.

Трошкови опремања обухватају 
трошкове за изградњу објеката комунал-
не инфраструктуре и изградњу и уређење 
површина јавне намене.

Трошкови опремања разврставају 
се према функционалном рангу одгова-
рајућих делова комуналних система на 
трошкове:

 - магистралног опремања и
 - примарног и секундарног опре-

мања у зонама.
Трошкови магистралног опре-

мања обухватају трошкове за изградњу 
објеката комуналне инфраструктуре и 
изградњу и уређење површина јавне на-
мене, који су од утицаја на укупан капа-
цитет одговарајућег комуналног и другог 
система.

Трошкови примарног и секун-
дарног опремања обухватају трошкове 
за изградњу објеката комуналне инфра-
структуре и изградњу и уређење повр-
шина јавне намене који су од значаја за 
одређени део територије Општине Бачка 
Паланка (у даљем тексту: Општине), као 
и за просторну целину која се налази у 
оквиру зоне у којој се налази грађевин-
ска парцела, и то:

 - саобраћајних површина, јавног 
осветљења и јавних површина,
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 - водоводне и канализационе мре-
же, електроенергетске мреже и 
вреловодне мреже.
Трошкови примарног и секундар-

ног опремања не обухватају радове на из-
градњи прикључака објеката на мреже из 
става 4. алинеја друга овог члана.

Трошкови примарног и секундар-
ног опремања у привредним комплекси-
ма не обухватају радове на изградњи 
дистрибутивних трафостаница.

Степен комуналне опремљености 
подразумева степен изграђености мреже 
инфраструктуре (саобраћајнице, водо-
вод, канализација и друго).

Накнада за уређивање грађевин-
ског земљишта не садржи трошкове ин-
фраструктуре (електродистрибутивни 
објекти и мрежа, ТТ објекти и мрежа, 
КДС, топлификација, гасификација и 
друго), које инвеститор посебно уговара 
са надлежним предузећима. 

Члан 5.

Накнада за уређивање грађевин-
ског земљишта (у даљем тексту: накнада) 
обрачунава се у зависности од степена 
комуналне опремљености грађевинског 
земљишта, урбанистичке зоне, намене 
и површине објекта и на основу просеч-
них трошкова уређивања грађевинског 
земљишта применом вредности бода.

Вредност бода из става 1. овог 
члана је једнака вредности једног евра по 
средњем курсу Народне банке Србије и 
утврђује се на први дан сваког квартала у 
текућој години (1. јануар, 1. април, 1. јул 
и 1. октобар).

Члан 6.

Висина накнаде утврђује се пре-
ма зонама које су одређене Одлуком о 
грађевинском земљишту на територији 
Општине Бачка Паланка.

Члан 7.

Намена објеката за који се утврђује 
накнада може бити за:

 - становање: стамбени објекти, 
стамбени простор у стамбено - по-
словним и пословно – стамбеним 
објектима са пратећим садржаји-
ма у функцији ових објеката, као 
и други објекти у функцији стано-
вања (помоћни и економски);

 - комерцијална делатност: по-
словни објекти, хотели, угос-
титељски објекти, трговински 
објекти - простори са пратећим 
простором, пословни простори у 
оквиру стамбених, стамбено – по-
словних, пословно - стамбених 
и привредно - производних обје-
ката, објекти - простори спорта, 
рекреације и разоноде, објекти 
- простори услужног занатства, 
јавна гаража као посебан објекат и 
сл. и пратећи садржаји у функцији 
ових објеката, као и други објекти 
у функцији комерцијалне делатно-
сти;

 - производна делатност: произ-
водни објекти, складишни и мага-
цински објекти, наткривена про-
изводна постројења, стоваришта 
и објекти производног занатства, 
индустрије и грађевинарства, 
пољопривредни објекти и пратећи 
садржаји у функцији ових објека-
та, као и други објекти у функцији 
производне делатности;

 - објекти посебне намене: објекти-
простори намењени за банке, оси-
гуравајућа друштва, бензинске 
пумпе са и без надстрешнице, 
мењачнице, кладионице, коцка-
рнице, као и гаражни и пратећи 
простор у овим објектима;

 - објекти јавне намене: објекти 
јавне намене и простори намење-
ни обављању делатности држав-
них органа и организација, ор-
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гана и организација Аутономне 
Покрајине Војводине, организа-
ција које обављају јавне службе, 
објекти социјалног становања и 
верски објекти цркава и верских 
заједница.
Објекти који нису наведени у ста-

ву 1. овог члана подвешће се под најслич-
нију наведену намену.

Члан 8.

Висина накнаде за трошкове 
припремања и опремања грађевинског 
земљишта утврђује се применом корек-
тивних коефицијената на број бодова по 
метру квадратном нето површине обје-
кта, а према зонама по следећој формули:

Н = ББ х КК х ВБ х НП

Н – висина накнаде
ББ – број бодова
КК – корективни коефицијент
ВБ – вредност бода
НП – нето површина

У зависности од намене објекта 
корективни коефицијенти за трошкове 
припремања и опремања су:

 - за вишепородично становање .  1,0
 - за породично становање .........   0,7 
 - комерцијална делатност ........    1,3
 - објекти посебне намене .........   2,0
 - производна делатност .............   0,5
 - објекти јавне намене ..............    1,0.

Код објеката различите наме-
не, накнада за уређивање грађевинског 
земљишта обрачунава се за сваку намену 
посебно, а према главном пројекту.

Члан 9.

Број бодова по м² нето површине 
објекта дат је у следећој табели:

1. ЕКСТРА ЗОНА ..........................  55
2. ПРВА ЗОНА     ...........................  50

3. ДРУГА ЗОНА   ..........................  35
4. ТРЕЋА ЗОНА  ........................... 25
5. ЧЕТВРТА ЗОНА .......................  10
6. ПЕТА ЗОНА     ...........................   2
7. ШЕСТА ЗОНА  ...........................  2

III ОБРАЧУН НАКНАДЕ

Члан 10.

Накнада се обрачунава по ква-
дратном метру укупне нето површине 
објекта, на основу локацијске дозволе, 
главног пројекта са извештајем о извр-
шеној техничкој контроли и услова за 
прикључење објекта на саобраћајну, ко-
муналну и другу инфраструктуру.

Изузетно, накнада се обрачуна-
ва и на основу информације о локацији 
и идејног пројекта за изградњу објеката 
и извођење радова за које се не издаје 
грађевинска дозвола.

За објекте у поступку легализа-
ције, накнада се обрачунава на основу 
документације прописане Законом о пла-
нирању и изградњи (у даљем тексту: За-
кон) и подзаконским актима донетим на 
основу њега.

Члан 11.

Укупна нето површина објекта 
из члана 10. ове одлуке утврђује се по 
СРПС У. Ц2. 100, ("Службени лист СРЈ", 
број 32/2002 и "Службени гласник Репу-
блике Србије", број 27/2007).

Код објеката са вишенаменским 
садржајем накнада се обрачунава према 
квадратном метру нето површине за сва-
ку намену у објекту, посебно.

Члан 12.

Накнада се плаћа на основу уго-
вора којим се уређују међусобна права и 
обавезе у погледу уређивања грађевин-
ског земљишта (у даљем тексту: уговор) 
који се закључује између инвеститора и 
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Јавног предузећа "Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка 
(у даљем тексту: Дирекција), у складу са 
овом одлуком и законом.

Дирекција евидентира и потврђује 
документацију на основу које је извршен 
обрачун накнаде за уређивање грађевин-
ског земљишта.

Члан 13.

Накнада утврђена у складу са чла-
новима 8. и 9. ове одлуке обрачунава се у 
висини од:

 - 50% за затворене спортске тере-
не, затворене и отворене базене за 
јавну употребу, јавне гараже ко-
мерцијалног типа, силосе, хладња-
че, помоћне објекте, пасаже, 
слободностојеће надстрешнице, 
претварање таванског простора 
у стамбени простор без надзиђи-
вања и промена кровних равни 
укњиженог објекта, подрумске и 
сутеренске просторије у објекти-
ма становања које се не користе у 
комерцијалне сврхе,

 - 15% за гараже, економске објек-
те, отворене пијаце, отворене 
спортске терене, отворене скла-
дишне просторе, отворене пар-
кинге, отворене базене, отворене 
манипулативне просторе и друге 
отворене објекте производне де-
латности.
Умањење из става 1. овог члана 

може се користити само по једном осно-
ву.

Накнада се не обрачунава на верс-
ке објекте које граде цркве и верске зајед-
нице.

Накнада се не обрачунава на 
објекте за склањање становништва (скло-
ништа).

Неизграђено грађевинско земљи-
ште које није опремљено а налази се у 
обухвату Плана генералне регулације, 
односно Плана детаљне регулације мо-

же се комунално опремити и средствима 
физичких и правних лица, у складу са за-
коном.

Члан 14.

Накнада утврђена у складу са чла-
ном 8. и  9. ове одлуке обрачунава се у 
висини од 50% за објекте чији је инвес-
титор правно лице чији је оснивач Ауто-
номна Покрајина Војводина и Република 
Србија, а објекти су намењени за оба-
вљање делатности од општег интереса. 

Члан 15.

Накнада се не плаћа за:
 -  oбјекте чији је инвеститор Општи-

на Бачка Паланка,
 - објекте комуналне инфраструкту-

ре из члана 4. став 4. ове одлуке, 
осим ТС,

Члан 16.

За изградњу објеката чија вред-
ност прелази 1.000.000 евра (износ у 
динарској против-вредности), а који су 
од значаја за привредни развој Општине 
Бачка Паланка, у којима ће се за потре-
бе обављања делатности код инвестито-
ра засновати радни однос на неодређено 
време са више од 50 лица, у року од че-
тири године од дана закључења уговора, 
утврђена накнада се умањује за 50%.

Општинско веће Општине Бачка 
Паланка својим закључком утврђује који 
су објекти од значаја за привредни развој 
Општине Бачка Паланка.

Инвеститор коме је одобрено 
умањење накнаде у складу са ставом 1. 
овог члана, мора доставити Дирекцији 
доказ о заснивању радног односа на не-
одређено време (уговор о раду) са више 
од 50 лица ради обављања делатности, 
у року од четири године од дана закљу-
чења уговора.

Уколико инвеститор у року из ста-
ва 2. овог члана не достави доказ о за-
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снивању радног односа на неодређено 
време са више од 50 лица ради обављања 
делатности, платиће износ за који је, у 
складу са ставом 1. овог члана умањена 
утврђена накнада, са законском затезном 
каматом обрачунатом од дана закључења 
уговора.

Члан 17.

У случају када на грађевинском 
земљишту у државној својини које је 
Општина Бачка Паланка дала у закуп ра-
ди изградње стамбеног, пословног или 
стамбено – пословног објекта не постоје 
услови за обезбеђење простора за парки-
рање возила у виду паркинг места или 
гаража, инвеститор је дужан да у складу 
са локацијском дозволом сачини са Ди-
рекцијом уговор о изградњи потребног 
броја паркинг места, односно гаражних 
места у близини објекта који се гради.

Уговор се прилаже уз грађевинску 
дозволу.

Одредба из става 1. и 2. овог члана 
везана за изградњу потребног броја пар-
кинг или гаражних места примењује се и 
за случај када се као инвеститор изградње 
стамбеног, пословног или стамбено – по-
словног објекта појављују физичка или 
правна лица који су носиоци права влас-
ништва на грађевинском земљишту. 

Дирекција прибавља сву доку-
ментацију која је потребна за радове на 
изградњи паркинг или гаражних места 
који се финансирају средствима уплаће-
ним од стране инвеститора грађевинског 
објекта.

Накнада за уређивање паркинг 
простора или гаражних места обрачуна-
ва се по једном паркинг или гаражном 
месту и то: 

 - за екстра и прву зону 1.000 бодова,
 - за остале зоне  ............  800 бодова.

Ако у току грађења објекта инвес-
титор одступи од документације на осно-
ву које је прибавио грађевинску дозволу, 

односно одступи од главног пројекта и 
изгради већу површину објекта, дужан је 
да сноси трошкове разлике у накнади.

У случају из става 6. овог члана 
инвеститор је дужан да у поступку изме-
не грађевинске дозволе достави измењен 
главни пројекат.

Ако се у поступку издавања упо-
требне дозволе утврди да постоје одсту-
пања од главног пројекта, инвеститор је 
дужан да сноси трошкове разлике у нак-
нади и достави пројекат изведеног обје-
кта.

Члан 18.

Ако инвеститор руши постојећи 
легално изграђен објекат и гради нови 
објекат веће површине од постојећег, 
плаћа накнаду за разлику у површини.

Ако инвеститор руши постојећи 
легални објекат једне намене и гради 
објекат друге намене за који се плаћа већа 
накнада, накнада се обрачунава у висини 
разлике између накнаде за објекат који се 
гради и објекта који се руши.

У случају из става 1. и 2. овог 
члана инвеститор је дужан да достави 
документацију којом доказује бруто по-
вршину и намену објекта који се руши и 
да омогући увид у стање објекта пре ру-
шења, а приликом обрачуна накнаде бру-
то површина се умањује за 20%.

Члан 19.

За изграђене и дограђене објекте 
који су у поступку легализације, накнада 
утврђена у складу са чланом 9. ове одлу-
ке умањује се, уколико се накнада обра-
чуна до 30. јуна 2012. године, на следећи 
начин:

1. за породичне стамбене објекте 
и станове у стамбеним зградама изграђе-
ним у ЗОНАМА 2. до 6. за 60% за првих 
100 m² у објекту, без обзира на укупну 
површину породичног стамбеног обје-
кта, односно стана у стамбеним зградама 
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и без испуњења услова из тачке 2. овог 
члана.

2. за породичне стамбене објекте 
и станове у стамбеним зградама изграђе-
ним у ЗОНАМА 2. до 6. под условом да 
је лице које је изградњом породичног 
стамбеног објекта, односно куповином 
стана у стамбеној згради трајно решило 
своје стамбено питање, односно ако лице 
или чланови његовог домаћинства (брач-
ни друг, деца рођена у браку или ван бра-
ка, усвојена или пасторчад, који живе са 
подносиоцем захтева у заједничком до-
маћинству) немају другу непокретност 
на територији Општине Бачка Паланка, 
односно које је испунило услове пропи-
сане Законом и Правилником о крите-
ријумима за умањење накнаде за уређи-
вање грађевинског земљишта у поступку 
легализације и о условима и начину ле-
гализације објеката ("Службени гласник 
Републике Србије", број 26/2011), а чија 
је нето корисна површина до 100 m², од-
носно 200 m², без обзира на укупну по-
вршину објекта, за 99% за сваких 25 m² 
по члану породичног домаћинства до 100 
m², а ако је предметни објекат, односно 
стан површине веће од 100 m², накнада 
се умањује за 60% за следећих 100 m². 
Ако породично домаћинство има мање 
од четири члана умањење од 99% се при-
мењује по члану домаћинства, а накнада 
за остатак површине до 100 m² умањује 
се за 60% у односу на висину обрачунате 
накнаде.

У поступку обрачуна накнаде у 
објектима становања са више станова и 
пословних простора, уз накнаду за стан, 
односно пословни простор, обрачунава 
се и део накнаде за заједничке површине, 
сразмерно површини стана, односно по-
словног простора. 

Умањење накнаде из става 1. овог 
члана не односи се на објекте и просторе 
чија је намена комерцијална и производ-
на делатност, као и на припадајуће зајед-
ничке површине из става 2. овог члана и 

помоћне објекте који су у поступку лега-
лизације.

Када је предмет легализације ре-
конструкција или доградња породичног 
стамбеног објекта и стана у стамбеној 
згради, право на умањење накнаде из ста-
ва 1. овог члана остварује се у односу на 
укупну површину изграђеног породич-
ног стамбеног објекта и стана у стамбе-
ној згради, односно на постојећу легално 
изграђену и новоизграђену површину.

IV НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

Члан 20.

Накнада се плаћа по уговору, и то:
 -  у целости у року од 15 дана од да-

на закључења уговора или
 - у ратама и то: прва рата у износу 

од 20% у року од 15 дана од дана 
закључења уговора, а преостали 
износ у највише 36 месечних ра-
та, које се усклађују са индексом 
потрошачких цена у Републици 
Србији.
Накнада која се плаћа по уговору у 

целости, умањује се за 40%.
За објекте у поступку легализа-

ције који су остварили право на умањење 
кроз обрачун накнаде, ако се иста плаћа 
по уговору у целости, накнада се умањује 
за 20%.

Члан 21.

Плаћање накнаде за предузећа у 
реструктуирању се одлаже на период од 
36 месеци од дана закључења уговора.

Члан 22.

Усклађивање накнаде са растом 
цена (индекс потрошачких цена) у Репу-
блици Србији се врши до доспећа рате за 
плаћање, а након доспећа у случају ка-
шњења, обрачунава се законска затезна 
камата, до исплате доспелог дуга.
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Када се плаћање накнаде уговори 
на рате, а инвеститор поднесе захтев за 
исплату преосталог износа недоспелог 
дуга, накнада се умањује за 30%.

V СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

Члан 23.

Ради обезбеђења плаћања накна-
де, ако је инвеститор правно лице, дужан 
је да достави средствa обезбеђења, и то:

1. уговор о хипотеци, у корист 
Општине Бачка Паланка, односно 
заложну изјаву на непокретности 
чија је вредност већа од износа 
уговорене обавезе, или

2. неопозиво уговорно овлашћење, 
у складу са Законом о платном 
промету, за реализацију налога 
за наплату. Уз налоге за наплату 
и овлашћење обавезно је и сред-
ство обезбеђења које вредносно 
покрива износ уговорене обавезе 
коју утврди Дирекција, а то су: 
банкарска гаранција “без приго-
вора”, “на први позив”, банкарска 
супергаранција, уз обавезну клау-
зулу о укључењу ревалоризације у 
гаранцију.
Поред средства обезбеђења из ста-

ва 1. тачка 2. овог члана, инвеститор је 
обавезан да достави и следеће оверене 
копије: решење о упису у одговарајући 
регистар, потписе лица овлашћених за 
заступање оверених од стране суда, овла-
шћење о разврставању – извод из регис-
тра Републичког завода за статистику, и 
депо картон од организације овлашћене 
за плаћање за сваки текући рачун које 
правно лице има.

Дирекција је обавезна да инвес-
титору изда потврду о пријему уредне и 
комплетне документације из става 1. и 2. 
овог члана.

Ради обезбеђења плаћања накнаде, 
ако је инвеститор физичко лице, дужан је 
да достави као средство обезбеђења уго-
вор о хипотеци, у корист Општине Бачка 
Паланка, односно заложну изјаву на не-
покретности чија је вредност већа од из-
носа уговорене обавезе.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Када је са инвеститором, по ра-
није важећим прописима, уговорен део 
накнаде, преостали део накнаде уговара 
се у висини трошкова припремања и оп-
ремања грађевинског земљишта, у скла-
ду са овом одлуком.

Када је са инвеститором угово-
рена накнада, а није сачињен коначан 
обрачун, накнада ће се обрачунавати у 
складу са овом одлуком, и то за разлику 
површина изведеног објекта и уговоре-
не површине, а на основу достављеног 
пројекта изведеног објекта или измене 
главног пројекта израђених у складу са 
претходно прибављеном грађевинском 
дозволом.

Члан 25.

Даном ступања на снагу ове од-
луке престаје да важи Одлука о крите-
ријумима и мерилима за утврђивање ви-
сине накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта (“Службени лист Општине 
Бачка Паланка”, број 9/2009 и 22/2009).

Члан 26.

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Општине Бачка Паланка”.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-35-10/2012 
фебруар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р. 

17
На основу члана 4. и 13. Закона 

о јавним службама („Службени гласник 
РС“ број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 
488. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС“ број 36/11 и 
99/11 ), члана  14. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС“ број 
24/11),  члана 32. тачка 8. Закона о ло-
калној самоуправи ("Службени гласник 
РС“ број 129/2007), члана 38. тачка 9. и 
члана 109. став 1. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина  општине Бачка Паланка на 
својој 45. седници, одржаној дана 8. феб-
руара 2012. године, доноси

О  Д  Л  У К У
о изменама Одлуке о оснивању 

Установе „Центар за социјални рад 
Општине Бачка Паланка“ - Бачка 

Паланка услед поделе

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Установе 
„Центар за социјални рад Општине Ба-
чка Паланка“-Бачка Паланка услед по-
деле („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 9/2006, 14/2006 и 11/2011) 
у преумбули речи: „члана 382. Закона о 
привредним друштвима („Службени гла-
сник РС“ број 125/04) мењају се речима 
„члана 488. Закона о привредним друшт-

вима („Службени гласник РС“ број 36/11 
и 99/11)“.

Члан 2.

У Одлуци о оснивању Установе 
„Центар за социјални рад Општине Ба-
чка Паланка“-Бачка Паланка услед по-
деле („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 9/2006, 14/2006 и 11/2011) 
у преамбули речи:“  члана 77. Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању со-
цијалне сигурности („Службени гласник 
РС“ број 36/91,33/93,67/93,46/94,52/96
,29/2001,84/2001,115/2005)“, мењају се 
речима :“члана 14. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС“ број 
24/11)“.

Члан 3.

У члану 1. став 2. мења се и гласи:
„Центар се оснива ради обављања 

делатности у области социјалне зашти-
те, породично-правне заштите, стара-
тељства и других делатности у складу са 
Законом о социјалној заштити (у даљем 
тексту: Закон).

Члан 4.

Члан 6. став 2. мења се и гласи:
„Директора Центра за социјал-

ни рад именује Скупштина општине, 
на основу конкурса, по прибављеном 
мишљењу Управног одбора Центра и са-
гласности надлежног органа Аутономне 
покрајине.“

Члан 5.

Члан 6. став 4.мења се и гласи:
„Управни одбор има пет чланова и 

чине га два представника по предлогу за-
послених и три представника оснивача, 
од којих један из реда чланова удружења 
чији су циљеви усмерени на заштиту 
права социјално угрожених лица, ако на 
територији за коју је основан центар за 
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социјални рад делује и има седиште так-
во удружење.“

Члан 6.

У члану 13. став 2. мења се и гла-
си:

„На статут и акт о организацији 
и систематизацији послова установе со-
цијалне заштите сагласност даје осни-
вач.“

Члан 7.

 У члану 13. после става 2. додаје 
се став 3.:

„На статут и акт о организацији 
и систематизацији послова центра за 
социјални рад, у делу који се односи на 
вршење поверених послова, сагласност 
даје министарство надлежно за социјал-
ну заштиту.“

Члан 8.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-551-1/2012 
8. фебруар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић, с.р. 

18
На основу  члана 12. Закона о со-

цијалној заштити ("Службени гласник 
Републке Србије" број 24/2011), члана 
32. тачка 9. Закона о локалној самоуп-
рави ("Службени гласник Републике Ср-
бије" број 129/2007) и члана 38. тачка 9 и 
члана 109. став 1. Статута Општине Ба-

чка Паланка ("Службени лист Општине 
Бачка Паланка"  број 17/2008 и 2/2010), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 45. седници,  одржаној дана 8. феб-
руара 2012. године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на Статут  

"Центра за социјални рад 
Општине Бачка Паланка" - Бачка 

Паланка  

I

Даје се сагласност на Статут Цен-
тра за социјални рад Општине Бачка 
Паланка, број: 031-4-41, који је донео 
Управни одбор Центра за социјални рад 
Општине Бачка Паланка,  на седници 
одржаној  дана 1. децембра 2011.  године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-551-2/2012
8. фебруар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р. 

19
На основу  члана 32. Закона о ло-

калној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Србије" број 129/2007),  чла-,  чла- чла-
на 38. Статута Општине Бачка Паланка 
("Службени лист Општине Бачка Палан-
ка"  број 17/2008 и 2/2010), Скупштина 
општине Бачка Паланка на својој 45. се-45. се-. се-
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дници,  одржаној дана 8. фебруара 2012. 
године, донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о давању сагласности на  Одлуку 
о изменама и допунама Статута 

Фонда за изградњу станова 
солидарности Општине Бачка 

Паланка  

I

Даје се сагласност на Одлуку о из-
менама и допунама Статута Фонда за из-
градњу станова солидарности Општине 
Бачка Паланка, број 02-1/1-2012,   коју је 
донео Управни одбор Фонда за изградњу 
станова солидарности Општине Бачка 
Паланка,  на 21. седници,  одржаној  дана 
27. јануара 2012.  године.

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-360-3/2012
8. фебруар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р. 

20
На основу члана 32. тачка 9. За-

кона о локaлној самоуправи ("Службени 
гласник 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 45. седници, одржаној 8. фебруара 
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника Надзорног одбора 
АД "Пословно-производни центар 
Бачка Паланка" Бачка Паланка

I

Разрешава се НЕДЕЉКО ВЕЛЕ-
МИР, дужности председника Надзорног 
одбора АД "Пословно-производни цен-
тар Бачка Паланка" Бачка Паланка, због 
подношења оставке.

II

Именује се ГРУЈА МИЛУТИН, за 
председника Надзорног одбора АД "По-
словно-производни центар Бачка Палан-
ка" Бачка Паланка.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-15/2012
8. фебруар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

 
Председник 

Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р.          

21
На основу члана 32. тачка 9. За-

кона о локaлној самоуправи ("Службени 
гласник 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), 
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Скупштина општине Бачка Паланка, на 
својој 45. седници, одржаној 8. фебруара 
2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању 

председника Управног одбора 
Јавног предузећа "Дирекција 
за изградњу Општине Бачка 

Паланка" Бачка Паланка

I

Разрешава се ИГОР КАРАНО-
ВИЋ, дужности председника Управног 
одбора Јавног предузећа "Дирекција за 
изградњу Општине Бачка Паланка" Ба-
чка Паланка, због подношења оставке.

II

Именује се НЕДЕЉКО ВЕЛЕ-
МИР, за председника Управног одбора 
Јавног предузећа "Дирекција за изградњу 
Општине Бачка Паланка" Бачка Паланка.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-16/2012
8. фебруар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р. 

22
На основу члана 32. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гла-
сник Републике Србије" број 129/2007), 
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 45. 
седници, одржаној 8. фебруара 2012. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и  именовању  

чланова Управног и Надзорног 
одбора Фонда за  изградњу станова 

солидарности  Општине Бачка 
Паланка

I

Разрешавају се СТАНА СВИЛА-
РОВ и РАДЕ ЈЕЛИЋ, дужности члано-
ва Управног одбора Фонда за изградњу 
станова солидарности Општине Бачка 
Паланка, представници локалне самоу-
праве.

Разрешавају се ЂОРЂЕ КУМО-
ВИЋ и ВОЈИСЛАВ КНЕЖЕВИЋ, дуж-
ности чланова Надзорног одбора Фон-
да за изградњу станова солидарности 
Општине Бачка Паланка, представници 
локалне самоуправе.

II

Именују се СОЊА МАРИЋ 
РАДОВИЋ и ДУШКО ТАНКОСИЋ, 
за чланове Управног одбора Фонда 
за изградњу станова солидарности 
Општине Бачка Паланка, представници 
локалне самоуправе.

Именују се ЂОРЂЕ КОЗИЋ  и  
МИЛАНКО ЋИРОВИЋ, за чланове На-
зорног одбора Фонда за изградњу стано-
ва солидарности Општине Бачка Палан-
ка, представници локалне самоуправе. 

III

Ово решење објавити у "Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка".
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-17 /2012
8. фебруар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА   

Председник 
Скупштине општине, 
Мирослав Родић, с.р. 

23
На основу члана 53. 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 својој  45. седници, одржаној 
дана 8. фебруара 2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана 
Школског одбора Основне школе 
”Свети Сава“ у Бачкој Паланци

I

Разрешава се ПАЛИШАШКИ 
БИЉАНА из Бачке Паланке, именована 
из реда Локалне самоуправе, дужности 
члана Школског одбора Основне школе 
„Свети Сава“  у Бачкој Паланци.

II

Именује се, ЋУЋУЗ ЖЕЉКА, ма-
турант гиманзије из Бачке Паланке, име-
нована из реда локалне самоуправе, за 
новог члана Школског одбора Основне 
школе ”Свети Сава“ у Бачкој Паланци.

III

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-119-75/2011
8. фебруар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине
Мирослав Родић, с.р. 

24
На основу члана 14. Закона о ло-

калним изборима ("Службени гласник 
Републике Србије" број 129/2007, 34/2010 
– Одлука Уставног суда и 54/2011), 
Скупштина општине Бачка Паланка на 
својој 45. седници, одржаној 8. фебруара 
2012. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о разрешењу и именовању 

председника, заменика 
председника,  члана и заменика 

чланова  Општинске изборне 
комисије Бачка Паланка 

I 

Разрешава се ЗОРАН КРАЉ, дуж-
ности председника Општинске изборне 
комисије Бачка Паланка, именован на 
предлог Одборничке групе Демократске 
странке Србије.

Разрешавају се ИВАНА РАДИ-
ШИЋ, дужности  заменика председника 
и ГОРАН КАРАНОВ, дужности члана  
Општинске изборне комисије Бачка Па-
ланка, именовани на предлог Одборнич-
ке групе Српске радикалне странке.

Разрешавају се БРАНИМИР 
КУЗМАНЧЕВ и ДАНИЦА ЈАТИЋ, дуж-
ности  заменика  чланова Општинске из-
борне комисије Бачка Паланка, именова-
ни на предлог Одборничке групе Демо-
кратске странке.
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II 

Именује се БОЈКА ЈОВИЦКИ, 
дипломирани правник из Бачке Паланке,  
за председника  Општинске изборне ко-
мисије Бачка Паланка, на предлог Одбор-
ничке групе Српске радикалне странке. 

Именује се ЗОРАН КРАЉ, дипло-
мирани правник из Бачке Паланке, за за-
меника председника   Општинске избор-
не комисије Бачка Паланка, на предлог 
Одборничке групе Демократске странке 
Србије. 

Именује се ИВАНА РАДИШИЋ, 
дипломирани правник из Бачке Паланке, 
за  члана  Општинске изборне комисије 
Бачка Паланка, на предлог Одборничке 
групе Српске радикалне странке. 

Именују се НЕВЕНА РАШЉИЋ, 
дипломирани правник из Бачке Паланке 
и ВЛАДИМИР ЈОВИЋ, дипломирани 
правник  из Бачке Паланке, за  заменике  
чланова  Општинске изборне комисије 
Бачка Паланка, на предлог Одборничке 
групе Демократске странке. 

III

Мандат председника, заменика 
председника, члана и заменика чланова 
Изборне комисије из тачке II овог ре-
шења траје до истека мандата Изборне 
комисије Општине Бачка Паланка. 

IV

Против овог Решења  допуштена 
је жалба Управном суду у Новом Саду 
у року од 24 часа од доношења решења 
Скупштине општине Бачка Паланка.  

V

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број:II-119-13/2012
8. фебруар 2012. године 
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мирослав Родић,с.р. 

25
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, дана 07. фебру-
ара 2012. године, донео је 

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова 

Комисија за социјална питања 
Општина Бачка Паланка

I

Разрешава се НИКОЛА НОВА-
КОВИЋ дужности члана Комисије за со-
цијална питања Општине Бачка Паланка.

Именује се НАДА НОВАКОВИЋ 
за члана Комисије за социјална питања 
Општине Бачка Паланка.

II

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК
Број: I-020-2/2012-1
07. фебруар 2012. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка,

Драган Бозало,с.р.
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26
На основу члана 21. Закона о 

јавним службама ("Службени гласник 
РС" бр. 42/91) и члана 114. Закона о со-
цијалној заштити ("Службени гласник 
РС" бр. 24/11)  као и Oдлуке СО Бачка 
Паланка о оснивању Центра за социјални 
рад („Службени лист општине Бачка 
Паланка„ број 9/2006 , 14/2006 и 11/2011), 
Управни одбор Центра за социјални рад  
општине Бачка Паланка на седници 
одржаној дана 01.децембра 2011. године, 
донео је:

С Т А Т У Т
Центра за социјални рад Општине 

Бачка Паланка

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статутом Центра за социјални рад 
опшине Бачка Паланка   (у даљем тексту: 
Центар) уређује се: правни положај и 
одговорност за обавезе, назив, седиште 
и печат, заступање и представљање, 
делатност, органи Центра, сарадња са 
синдикатом, планирање рада и развоја, 
начин стицања и распоређивања 
средстава, пословна тајна, обавештавање 
радника, општи акти, народна одбрана, 
заштита права радника, прелазне и 
завршне одредбе и др.

На статут Центра сагласност даје 
оснивач.

На статут Центра, у делу који се 
односи на вршење поверених послова, 
сагласност даје министарство надлежно 
за социјалну заштиту  ( у даљем тексту: 
Министарство).

Члан 2.

Центар обавља послове социјалне 
заштите и социјалног рада, послове заш-

тите породице, помоћ породици, послове 
старатељства и друге послове предвиђе-
не законом и другим прописима.

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И 
ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ

Члан 3.

Центар је установа од општег ин-
тереса, која има својство правног лица, 
са правима, обавезама и одговорностима 
који проистичу из Устава, Закона и овог 
Статута. 

Центар за социјални рад оснива 
јединица локалне самоуправе.

Центар за своје обавезе одгова-
ра свим својим средствима и имовином 
којом располаже.

Средства и имовина Центра на-
мењена корисницима социјалне заштите 
не могу бити предмет извршења.

Члан 4.

Центар има својство правног лица 
и сва овлашћења у правном промету са 
трећим лицима. 

У правном промету Центар иступа 
у своје име и за свој рачун у оквиру де-
латности утврђених  Законом, Одлуком 
о оснивању, Статутом и другим општим 
актима.

III  НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ

Члан 5.

Назив установе је: Центар за со-
цијални рад општине Бачка Паланка.

Назив установе је исписан на срп-
ском језику.

Седиште установе је у Бачкој Па-
ланци , улица Југословенске армије број 
23 .

Центар је у дужан да истакне на-
зив, односно пословно име, с подацима 
о делатности, радном времену, оснивачу 
и седишту. 
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Члан 6.

Одлуку о промени назива и седишта ус-
танове доноси Управни одбор, уз саглас-
ност оснивача, а о промени делатности и 
уз сагласност Министарства. 

Члан 7. 

Центар има свој печат, округлог 
облика, пречника 32мм, у чијој средини 
је грб Републике Србије и садржи сле-
дећи текст: Република Србија, Центар за 
социјални рад општине Бачка Паланка, 
Бачка Паланка.

Печат је исписан на српском јези-
ку, ћириличним писмом и на словачком 
језику латиничним писмом.

Центар има и један мањи печат 
пречника 25мм.

Штамбиљ Центра  је правоугаоног 
облика на коме је ћирилицом исписан 
текст: Република Србија, Центар за со-
цијални рад, број ____, датум ________ .

Члан 8.

Печат и штамбиљ предаје се на-
длежним запосленима на руковање од 
стране директора Центра. Запослени 
задужени за руковање печатом и штам-
биљом су лично одговорни за њихово 
чување, а након употребе дужни су их 
држати закључане.

Само директор Центра може одо-
брити да се штамбиљ и печат могу узети 
и употребити ван просторије у којој се 
чувају.

IV  ЗАСТУПАЊЕ И 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 9.

Установу заступа и представља 
директор, без ограничења.

Директор је овлашћен да у име 
Центра закључује уговоре и врши друге 

правне радње, као и да заступа Центар 
пред судовима и другим органима. 

Члан 10. 

У случају одсутности или привре-
мене спречености директора, Центар за-
ступа лице које директор одреди. 

Члан 11.

Директор може, у оквиру својих 
овлашћења, дати другим лицима писме-
но пуномоћје за предузимање правних 
радњи, у складу са законом.

Пуномоћник заступа Центар у 
границама овлашћења и одговоран је за 
прекорачења.

V   ДЕЛАТНОСТ

Члан 12.

Центар обавља делатност, од-
носно послове којима се обезбеђује 
остваривање права грађана, односно за-
довољавање њихових потреба утврђених 
законом у области социјалне заштите, 
породично-правне заштите и других де-
латности у складу са законом.

Члан 13.

Шифра делатности Центра је: 
88.99– остала непоменута социјална 
заштите без смештаја.

Члан 14. 

У спровођењу социјалне зашти-
те и социјалног рада, Центар врши сле-
дећа јавна овлашћења: одлучује у првом 
степену о остваривању права корисника 
утврђених Законом о социјалној заш-
тити и о коришћењу услуга социјалне 
заштите, обезбеђује Република Србија, 
аутономна покрајина и јединиц локалне 
самоуправе. 
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Надзор над радом Центра из става 
1. овог члана врши надлежни Покрајин-
ски секретаријат  и надлежни орган ло-
калне самоуправе за послове социјалне 
заштите. 

Члан 15.

Поред послова и задатака из претходног 
члана, Центар обавља и стручне послове 
у спровођењу социјалне заштите, со-
цијалног рада, породично-правне зашти-
те и старатељства и то:

 - открива и прати социјалне потре-
бе грађана и проблеме у области 
социјалне заштите,

 - предлаже и предузима мере у ре-
шавању социјалних потреба грађа-
на и прати њихово извршење,

 - организује и спроводи одгова-
рајуће облике социјалне заштите и 
непосредно пружа услуге социјал-
не заштите и социјалног рада,

 - развија и унапређује превентивне 
активности, које доприносе спре-
чавању и сузбијању социјалних 
проблема,

 - пружа дијагностичке услуге, 
спроводи одговарајући третман, 
саветодавно-терапијске услуге и 
стручну помоћ корисницима,

 - подстиче, организује и координи-
ра професионални и добровољни 
хуманитарни рад у области со-
цијалне заштите,

 - води евиденцију и документацију 
у складу са законом и другим про-
писима,

 - учествује у пословима планирања 
и развоја социјалне заштите у је-
диици локалне самоуправе. 

 - обавља и друге послове утврђене 
Законом и другим прописима.

Члан 16.

Центар може за обављање одређених 
послова за које се не заснива радни 

однос да закључи уговор са одређеним 
лицем и то:

1. Уговор о волонтерском раду,
2. Уговор о допунском раду.

Уговори из става 1. и 2. овог члана за-
кључују се у писаном облику и садрже 
нарочито: врсту, начин, време трајања 
посла, као и начин утврђивања накнаде 
за рад из става 1. тач. 2. овог члана.

Члан 17.

Центар води евиденцију о закљу-
ченим уговорима из става 1. и 2. претход-
ног члана.

Запослени у Центру је обавезан 
да обавести директора о уговору који је 
закључио са другим послодавцем.

Центар води евиденцију о угово-
рима које је закључио са лицима која су 
у радном односу код другог послодавца.

Центар је дужан да по закључењу 
уговора достави примерак тог уговора 
Министарству надлежном за социјална 
питања ради евидентирања реализације.

Лице са којим је закључен уговор 
остварује права из обавезног социјалног 
осигурања у складу са законом којим се 
уређује пензијско и инвалидско осигу-
рање.

Члан 18.

Центар може закључити уговор о 
о волонтерском раду ради обављања по-
слова из своје делатности са стручним 
радником, стручни сарадником и другим 
лицем одговарајуће струке, у складу са 
законом.

Центар може закључити уговор 
о волонтерском раду и са незапосленим 
стручним  радником у области социјалне 
заштите, који жели да се стручнио усавр-
ши и стекне посебна знања и способност 
у својој струци и да му за то обезбеди на-
граду за рад и остваривања других права 
у складу са законом.
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Центар може закључити уговор о 
допунском раду само за обављање по-
слова за које се ни по поновљеном кон-
курсу, није пријавио ниједан кандидат и 
по претходно прибављеној сагласности 
Министарства.

VI   ОРГАНИ ЦЕНТРА

Члан 19.

Органи Центра су: директор, Уп-
равни и Надзорни одбор.

Директор центра

Члан 20.

Директор је пословодни орган.
Директор именује оснивач на пе-именује оснивач на пе-

риод од четири године, на основу конкур-
са, а по прибављеном мишљењу Управ-
ног одбора Центра и сагласности надлр-
жног Покрајинског секретаријата .

Конкурс за именовање директора 
центра, расписује Управни одбор најкас-
није 30 дана пре истека мандата раније 
именованог директора. 

Члан. 21.

По истеку мандата исто лице може 
бити поново именовано за директора, у 
складу са законом и Статутом.

Члан 22.

За директора Центра може бити 
именован:

 - држављанин Републике Србије, 
 - који је стекао високо образо-

вање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући ака-

демски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, еко-
номских, психолошких, педагош-
ких и андрагошких и социолош-
ких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и 
има најмање пет година радног ис-
куства у струци.

 - да поседује организаторске спо-
собности

 - да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак 
за кривична дела која га чине не-
подобним за обављање послова 
директора Центра. 

 - на права , обавезе и одговорности 
директора Центра примењују се 
општи прописи о раду , ако За-
коном о социјалној заштити није 
другачије одређено.

Кандидат за директора Центра, 
уз прописану конкурсну документацију, 
подноси програм рада за мандатни пери-
од на који се врши избор. 

Изборни поступак спроводи Уп-
равни одбор Центра и у том поступку 
разматра приспеле пријаве, сачињава 
листу кандидата који су испунили про-
писане услове и доставља је, заједно са 
својим мишљењем, надлежном органу 
јединице локалне самоуправе.

Члан 23.

Ако директор Центра не буде име-
нован у законом предвиђеном року, осни-
вач именује вршиоца дужности директо-
ра Центра.

За вршиоца дужности директора 
Центра може се именовати лице које ис-
пуњава услове из чл. 22. ст.1.т.2. и за чије 
именовање је прибављена сагласност из 
чл. 20.ст.2. Статута.

Вршилац дужности директора 
Центра може обављати ту дужност нај-
дуже једну годину.
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Члан. 24.

Оснивач центра разрешиће дирек-
тора Центра пре истека мандата:

1. на лични захтев;
2.  ако обавља послове директора су-

протно одредбама закона;
3. ако нестручним и несавесним ра-

дом проузрокује штету Центру 
или своје обавезе извршава на на-
чин који може проузроковати веће 
сметње у раду центра за социјални 
рад;

4. ако на било који начин онемогућа-
ва остваривање права и услуга из 
надлежности Центра;

5. ако је правноснажно осуђен за 
кривично дело из групе кривич-
них дела против живота и тела, 
против слобода и права човека и 
грађанина, против права по ос-
нову рада, против части и угледа, 
против полне слободе, против бра-
ка и породице, против службене 
дужности, као и против уставног 
уређења и безбедности Републике 
Србије; 

6. из других разлога утврђених зако-
ном или статутом Центра. 
Вршилац дужности може бити 

разрешен пре истека рока на који је име-
нован, из разлога предвиђених ставом 1. 
овог члана.

Члан 25.

Директор је самосталан у вршењу 
послова из делокруга свог рада.

Директор је за законитост свог ра-
да непосредно одговоран оснивачу, Уп-
равном одбору и запосленима у Центру.

Члан 26.

Директор има право и дужност да 
учествује у раду Управног одбора, без 
права одлучивања.

Ако директор сматра да је акт до-
нет одлуком Управног одбора, или дру-

гог органа супротан Закону, Статуту или 
другом општем акту, упозориће на то ор-
ган који је такав акт донео.

Уколико се после упозорења тај 
акт не стави ван снаге, директор ће га 
обуставити од извршења и о томе у року 
од 3 дана, од дана обустављања, обавес-
тити оснивача.

Члан 27.

Иницијатива за разрешење дирек-
тора може се покренути пре истека вре-
мена на које је именован, на његов захтев, 
на захтев Управног одбора, ако тај орган 
утврди да поверени послови руковођења 
превазилазе његове способности и да се 
то неповољно одражава на вршење по-
словне функције и обављање делатности, 
и на захтев најмање 2/3 радника Центра.

Члан 28.

Директор Центра организује и 
руководи процесом рада и пословања, 
заступа и представља установу према 
трећим лицима и одговоран је за закони-
тост рада Центра.

У остваривању обавеза из става 1. 
овог члана, директор обавља следеће по-
слове:

 - Предлаже план и програм рада и 
предузима мере за њихово спро-
вођење,

 - Извршава одлуке Управног и Над-
зорног одбора,

 - Подноси извештај о раду уста-
нове Управном одбору, оснивачу, 
Министарству надлежном за со-
цијална питања и другим органи-
ма сходно Закону,

 - Наредбодавац је за извршење фи-
нансијског плана,

 - Доноси акт о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова 
и радних задатака Центра, као и 
друга општа акта која не доноси 
Управни одбор,



 14. фебруар 2012. године        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    Број 3/2012 - страна 55  

 - Доноси План јавних набавки,
 - Одлучује о потреби заснивања 

радног односа, избору радника за 
заснивање радног односа, закљу-
чује уговоре о допунском и волон-
терском раду и врши и друге по-
слове везане за остваривање права 
радника из радног односа у складу 
са Законом и другкм актима Цен-
тра,

 - Сарађује са синдикатом, разматра 
предлоге и одговара на примедбе 
синдиката у вези са остваривањем 
права запослених и материјалним 
положајем запослених,

 - Доноси акта, одлуке и упутства у 
вези са радом и пословањем уста-
нове,

 - Извршава правноснажне одлуке 
суда донете у поступку за заштиту 
права радника,

 - Поставља и разрешава раднике са 
посебним овлашћењима у складу 
са актом о унутрашњој организа-
цији и систематизацији,

 - Обавља и друге послове предвиђе-
не законом и општим актима Цен-
тра.

Члан 29.

У погледу овлашћења, директор 
у остваривању права, обавеза и одговор-
ности запослених примењује одредбе За-
кона о раду. 

О правима, обавезама и одговор-
ностима из радног односа запослених, 
директор одлучује решењем које обавез-
но садржи образложење и поуку о прав-
ном леку а против истог запослени имају 
право покретања спора пред надлежним 
судом.

Управни одбор

Члан 30.

Управни одбор Центра има пет 
чланова и чине га два представника по 

предлогу запослених и три представника 
оснивача, од којих је један из реда чла-
нова удружења чији су циљеви усмерени 
на заштиту права социјално угрожених 
лица, ако на територији за коју је осно-
ван Центар за социјални рад делује и има 
седиште такво удружење.

Чланове Управног одбора Центра 
именује оснивач, на четири године.

Ако предлагач из става 1. не пред-
ложи представника у Управни одбор у 
року од 30 дана од дана када је оснивач 
упутио писмени позив, тог представника 
именује оснивач.

Члан 31.

За члана Управног одбора може 
бити биран сваки радник осим директо-
ра. 

Члан 32.

Чланови Управног одбора од-
говорни су за свој рад оснивачу и исти 
може донети решење о опозиву чланова 
управног одбора, уколико не извршавају 
своје обавезе сходно Закону и овом Ста-
туту.

Члан 33.

Управни одбор:

 - доноси Статут  и друга општа акта 
Центра, 

 -  одлучује о пословању Центра, 
 - усваја извештај о пословању и го-

дишњи обрачун,
 - усваја годишњи извештај о раду и 

доноси програм рада Центра, 
 - даје упутства и смернице за рад 

директору, 
 - именује и разрешава чланове стал-

них и повремених комисија чије 
је именовање у његовој надлеж-
ности и одређује делокруг рада, 
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 - одлучује о коришћењу средстава у 
складу са законом,

 - разматра и одговара на предлоге 
и примедбе синдиката у вези са 
остваривањем права запослених и 
материјалним положајем запосле-
них,

 - решава у другом степену по при-
говорима учесника у конкурсу за 
расподелу станова( запослених и 
корисника),  

 - стара се о истинитом, потпуном 
и благовременом обавештавању 
радника о проблематици рада и 
пословања,

 - доноси финансијски план, 
 - даје сагласност на план јавних на-

бавки,
 - врши и друге послове утврђене ак-

том о оснивању и Статутом.

Члан 34.

Управни одбор одлучује о свим 
питањима на седницама, а може одлу-
чивати ако седници присуствује већина 
укупног броја чланова.

Одлука је пуноважна ако се за њу 
изјасни већина присутних чланова Уп-
равног одбора (већина чланова након 
утврђеног кворума).

Надзорни одбор

Члан 35.

Надзорни одбор Центра има три 
члана и чине га два представника осни-
вача и један представник по предлогу за-
послених.

Чланове Надзорног одбора Цен-
тра именује оснивач, на четири године. 

Ако предлагач из става 1. овог 
члана не предложи представника у Над-
зорни одбор у року од 30 дана од дана ка-
да је оснивач упутио писмени позив, тог 
представника именује оснивач.

Члан 36.

Надзорни одбор врши:
 - надзор над  пословањем Центра,
 - разматра  Годишњи извештаја и 

Завршни рачун и утврђује да ли су 
сачињени у складу са законом,

 - обавља и друге послове утврђене 
законом и Статутом.
О резултатима надзора обавешта-

ва у писаном облику директора Центра и 
оснивача.

Члан 37.

Надзорни одбор ради у седницама 
и може о питањима из своје надлежности 
одлучивати ако седници присуствује 
већина укупног броја чланова.

Одлука је пуноважна када се за њу 
изјасни већина присутних чланова Над-
зорног одбора.

Члан 38.

Оснивач  ће разрешити дужности 
члана Управног и Надзорног одбора и 
пре истека мандата:

 - уколико не обавља дужност на 
коју је изабран,

 - на сопствени захтев,
 - и у другим случајевима предвиђе-

ним законом.

Организација и рад Управног и 
Надзорног одбора регулише се Послов-
ником о раду ових органа.

 VII СТРУЧНИ ОРГАНИ ЦЕНТРА  

Члан 39.

Ради разматрања стручних и дру-
гих питања из оквира рада и пословања 
Центра образују се  стаална и повремена 
стручна и саветодавна тела.

Стална тела су: 

1. Колегијум руководиоца  
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2. Колегијум службе 
3. Стална комисија органа стара-

тељства 

Повремена тела су стручни тимо-
ви.

Састав и рад ових тела ближе се 
одређује Правилником о унутрашњој ор-
ганизацији систематизацији радних мес-
та .

VIII ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 40.

Центар има право и обавезу да у 
складу са Законом, плановима и програ-
мом рада оснивача доноси програме рада 
и развоја Центра.

Члан 41.

Програм рада Центра усваја Управни 
одбор на предлог директора. Програм 
рада Центра садржи:

 - план пружања мера, облика и ус-
луга социјалне заштите,

 - план броја запослених,
 - план укупног прихода,
 - план укупног расхода,
 - план добити, средстава и њихова 

расподела,
 - други планови који се доносе у 

складу са важећим прописима у 
области планирања.

Члан 42.

С обзиром на временски период, 
у Центру се доносе средњерочни, го-
дишњи и оперативни планови.

IX НАЧИН СТИЦАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА

Члан 43.

Центар стиче средства:

 - из буџета Републике, 
 - из буџета Општине,
 - наплатом услуга,
 - из других извора (поклони, лега-

ти, донаторство и др.). 

Центар може, уз претходно приба-
вљену сагласност оснивача, обављати и 
другу 

врсту делатности сагласну основ-
ној делатности и располагати приходима, 
у складу са законом. 

Члан 44.

Средства за остваривање права и 
услуга утврђених Законом, као права и 
услуге од општег интереса обезбеђују 
се у буџету Републике и преко надлеж-
ног Министарства и у складу са Законом 
преносе се Центру наменски:

 - за обављање стручног рада у 
функцији решавања о правима 
утврђеним Законом,

 - исплату новчаних примања по 
основу утврђених права, уколико 
прописима није другачије регули-
сано,

 - за финансирање смештаја ко-
рисника у установама социјалне 
заштите и породичног смештаја,

 - за остваривање права на оспо-
собљавање за рад.

Члан 45.

Средства за остваривање права 
и услуга утврђених одлуком Општине 
обезбеђују се у буџету Општине и пре-
носе се Центру наменски:

 - за остваривање стручног рада у 
функцији решавања о правима  и 
ускугама утврђеним одлуком,

 - за исплату новчаних примања на 
основу утврђених права.



58 страна - Број 3/2012       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА    14. фебруар 2012. године

X ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 46.

Пословном тајном сматрају се они 
документи и подаци чије би саопшта-
вање неовлашћеним лицима због њихове 
природе и значаја било противно интере-
сима Центра и корисника услуга.

Члан 47.

Пословном тајном Центра сма-
трају се нарочито она документа и пода-
ци:

 - које надлежни орган прогласи по-
словном тајном,

 - које надлежни орган као такве са-
општи Центру,

 - који се односе на послове које 
Центар врши за потребе оружаних 
снага и одбране,

 - који садрже понуде за конкурс или 
јавно надметање, за објављивање 
резултата конкурса или јавног 
надметања,

 - који су од посебног друштвено-
економског значаја,

 - породично-правне и личне приро-
де који се сазнају приликом струч-
ног рада са странкама, а који могу 
шкодити достојанству и угледу 
породице и појединца.

 - план физичко-техничког обез-
беђења објеката и имовине,

Члан 48.

Директор и запослени који рукују 
документима и подацима који су прогла-
шени пословном тајном, дужни су да их 
чувају на безбедном месту и не могу их 
неовлашћено износити из Центра, сао-
пштавати и давати на увид.  Дужност чу-
вања пословне тајне имају сви запослени 
који је на било који начин сазнају.

Обавеза чувања пословне тајне 
траје и по престанку радног односа у 
Центру.

XI   ОБАВЕШТАВАЊЕ  ЈАВНОСТИ

Члан 49.

Центар о свом раду и  делатности 
обавештава јавност путем Информатора 
о раду. 

XII   ОБАВЕШТАВАЊЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 50.

Органи Центра дужни су да обез-
беде редовно, благовремено, истинито и 
по садржини и по облику приступачно 
обавештавање запослених о целокупном 
пословању Центра. 

Запослени у Центру имају право 
да буду обавештени о раду Управног од-
бора, Надзорног одбора и директора.

Члан 51.

Обавештавање запослених вр-
ши се: саопштавањем информација на 
састанцима свих радника Центра, из-
вештајима, објављивањем информација 
и одлука, записника и других аката које 
доноси и усваја Центар на огласној табли 
Центра или на други примерен начин.

Члан 52.

Радници Центра су дужни да ди-
ректору саопште сваки податак који саз-
нају из делокруга рада и пословања Цен-
тра који може шкодити нормалном про-
цесу рада и пословања.

XIII   САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ

Члан 53.

Запосленима у Центру се јемчи 
слобода синдикалног удруживања и де-
ловања.
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Синдикати се оснивању ради заш-
тите права и унапређивања професио-
налних и економских интереса њихових 
чланова. 

Члан 54.

Уколико се у центру организује 
штрајк, мора се обезбедити пружање ус-
луга неодложне интервенције, збриња-
вање,  друге неодложне потребе корисни-
ка, као и несметано и континуирано оба-
вљање редовних исплата новчаних прима

Минимум процеса рада за време 
штрајка утврђује оснивач у складу са за-
коном. 

Члан 55.

У Центру штрајк се може органи-
зовати само ако се претходно најави.

Одлука о ступању у штрајк мора 
да садржи: образложење захтева запосле-
них, време почетка штрајка као и састав 
тела које заступа интересе запослених 
у преговорима за споразумно решавање 
спорних захтева.

Штрајкачки одбор је дужан да 
штрајк најави пет радних дана пре да-
на одређеног за почетак штрајка, од-
носно двадесет четири часа пре почетка 
штрајка упозорења.

За време трајања штрајка, ради 
обезбеђења минимума кадрова за реа-
лизацију приоритетних и неодложних 
послова, у сваком од одељења мора бити 
присутно по два социјална радника, је-
дан правник, један педагог и један психо-
лог, обавезно се обезбеђује рад пријемне 
канцеларије и благајне. 

XIV   ОПШТИ АКТИ

Члан 56.

Статут је основни и највиши 
општи акт Центра.

Други општи акти не могу бити у 
супротности са Статутом.

Члан 57.

Иницијативу за доношење, измену 
и допуну Статута и другог општег акта 
могу поднети:

 - најмање половина радника за-
послених у Центру путем потписа 
за покретање иницијативе,

 - синдикат,
 - директор Центра,
 - Управни одбор.

Члан 58.

Иницијатива из претходног члана 
доставља се директору и Управном одбо-
ру који су дужни да исту размотре у ро-
ку од највише 15 дана, од дана пријема и 
донесу одговарајућу одлуку и доставе је 
предлагачу.

Члан 59.

Центар поред статута доноси и 
следећа општа акта:

 - Правилник о унутрашњој органи-
зацији  и систематизацији и по-
слова и радних задатака, 

 - Колективни уговор код посло-
давца (Правилник о раду),

 - Правилник о финансијском посло-
вању и рачуноводству,

 - Правилник о регистарској грађи и 
регистратурском материјалу,

 - Пословник о раду Управног одбо-
ра,

 - Друга општа акта чија обавеза 
произилази из Закона и других 
прописа донетих на основу Зако-
на.

Члан 60.

Иницијативу за доношење општих 
аката Центра могу поднети: директор, 
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Управни одбор, Надзорни одбор, синди-
кат.

Општа акта из претходног става 
доноси Управни одбор или директор, а 
исти ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања.

Изузетно, општи акт, може сту-
пити на снагу наредног дана од дана ус-
вајања, ако је то неопходно у конкретном 
случају и ако тако одлучи Управни одбор.

Члан 61.

Објављивање аката се врши у 
службеном гласилу оснивача или се на 
огласној табли Центра истакне одлука о 
усвајању општег акта уз упутства рад-
ницима где и када се могу упознати са 
садржином акта уколико нису унапред 
упознати.

 XV НАРОДНА ОДБРАНА

Члан 62.

Центар је дужан предузимати ме-
ре и извршавати задатке по Закону о од-
брани Републике Србије.

У оквиру задатака из претходног 
става овог члана Центар ће организовати 
обуку и припрему својих радника за из-
вршавање задатака у ратним условима и 
по задацима надлежних органа за одбра-
ну и заштиту.

Обука ће се вршити ван радног 
времена.

XVI    ЗАШТИТА ПРАВА РАДНИКА

Члан 63.

Радници Центра имају право да 
се обрате органима Центра ради заштите  
својих права.

Обраћање органима Центра у сми-
слу става 1. овог члана може се вршити 

путем молбе, захтева, приговора и дру-
гих поднесака.

Члан 64.

О заштити права радника одлучује 
директор Центра, а против коначних од-
лука директора радник може покренути 
спор за заштиту права у редовном суд-
ском поступку.

XVII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 65.

Центар ће ускладити остала 
општа акта са одредбама овог Статута у 
року предвиђеном Законом о социјалној 
заштити. 

Члан 66.

Измене и допуне овог статута вр-
шиће се на начин и по поступку по коме 
је донет Статут.

Члан 67.

Овај статут ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања на огласној 
табли Центра за социјални рад општине 
Бачка Паланка.

Ступањем на снагу овог Статута 
престаје да важи Статут Центра број 031-
57/2006 од 07.09.2011. године.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
БРОЈ: 031-4-41 
од 01.12. 2011. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА,

Милош Зоњић,с.р.
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27
Уредништво „Службеног листа 

Општине Бачка Паланка“, даје 

И  С  П  Р  А  В  К  У

У Решењу о разрешењу и имено-
вању чланова Управног и Надзорног од-
бора Фонда за изградњу станова солидар-
ности Општине Бачка Паланка, број: II-
119-17/2012, објављеном у "Службеном 
листу Општине Бачка Паланка" број 
3/2012,  у члану II у ставу 1,  уместо речи 
"ДУШКО", треба да стоји "ДУШАН".

УРЕДНИШТВО СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број:II-06-2-18/2012-41
14. фебруар 2012. године
БАЧКА  ПАЛАНКА

Главни  и одговорни уредник
др Небојша Кузмановић,с.р.
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текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине Општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs
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