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На  основу  члана 32. тачка 6. 
Закона о локалној  самоуправи („Служ-
бени  гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 40. тачка 6. Ста-
тута Општинe Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019), Скупштина општине Бачка 
Паланка, на својој 40. седници, одржаној 
дана 20. децембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У
о усвајању Локалног акционог плана 
за младе у Општини Бачка Паланка 

за период 2020-2023. Године

Члан 1.

Усваја се Локални акциони план за мла-
де у Општини Бачка Паланка за период 
2020-2023. године, у предложеном тексту.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА 
Број: II- 016-42/2019
20. децембар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

П р е д с е д н и к
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 
МЛАДЕ

ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
2020-2023.ГОДИНА

Садржај
Уводна реч Председника Општине
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  1.4 Контекст и процес израде ЛАП-а 
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  2.5 Култура и слободно време младих  
  2.6 Спорт младих 
  2.7 Безбедност младих 
  2.8 Активизам и информисање младих 
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одрживи развој 
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III део – Механизми одрживости 
спровођења ЛАП-а општине Бачка 
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Уводна реч Председника Општине

Локални акциони план за младе 
је важан документ који се бави младима 
и побољшањем њиховог положаја на 
територији општине Бачка Паланка и 
представља стратешки план сачињен на 
основу интересовања младих и односи 
се на све сфере живота ове циљне групе.

Национална стратегија за младе 
дефинисала је смернице, принципе и 
вредности које смо следили радећи на 
овом Акционом плану, свесни да без 
институционалног оквира иза којег стоји 
локална самоуправа, као гарант реали-
зације планираних мера, нема уверљи-
вог доказа посвећености систематском 
бављењу младима у континуитету, на 
начин који ће услове њиховог живота и 
рада трајно променити на боље.

Како су млади најважнији ресурс 
општине Бачка Паланка, наша је оба-
веза, али и задовољство да наставимо 
да им пружамо сву неопходну инсти-
туционалну, програмску и финансијску 
подршку.

Подршка младима не представља 
само тренутно побољшање живота мла-
дих, већ представља улагање у будућ-
ност младих, будућност нашег места и 
наше државе.

Општина Бачка Паланка ће кроз 
усвајање новог Локалног акционог плана 

за младе наставити да пружа подршку и 
ствара услове за даљи рад и унапређење 
положаја младих.

 
Председник општине 

Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р.

I Део - Увод

1.1 Предговор

Младост у себи носи идеју 
напретка, оптимизма и веру у добру 
будућност. То је посебно животно раз-
добље у којем се, поред биолошког и 
психолошког сазревања, одвија и про-
цес укључивања појединца у друштвену 
заједницу. Овај процес траје док се не 
достигне одговарајући степен социјалне 
аутономије, одговорности и самостал-
ности, мада свака од поменутих карак-
теристика подлеже индивидуалним 
мерилима. Прецизно одређење узрасне 
границе младости представља својевр-
стан проблем. Најједноставнији начин 
дефинисања појма младих је на основу 
узрасне категорије, како је учињено 
и у случају Републике Србије. Према 
важећем Закону о младима Републике 
Србије, младе, односно омладину чине 
све особе од 15 до навршених 30 година. 

Млади су препознати као специ-
фична група грађана и грађанки који 
имају потребу за посебним сетом поли-
тика и механизама како би се развијали и 
сазревали у активне грађане и грађанке 
који воде испуњене и квалитетне животе. 

  Република Србија је 2007.године 
основала Министарство за омладину 
и спорт (у даљем тексту МОС) које је 
покренуло израду прве Националне стра-
тегије за младе. Омладинска политика 
је стратегија коју друштвена заједница 
и држава осмишља у циљу побољшања 
положаја младих и системског реша-
вања њихових проблема. Од значаја за 
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локални ниво, отворено је око 140 кан-
целарија за младе (у даљем тексту КЗМ) 
које за основну улогу имају осигурање 
спровођења националне стратегије за 
младе и пропратног акционог плана на 
локалном нивоу.

Основана је Кровна организација 
младих Србије – КОМС која активно 
заступа интересе младих, подстиче 
активизам и удруживање младих, ради 
на заговарању за поштовање потреба 
младих и представљају платформу за 
размену идеја и сарадњу по питањима 
младих. Такође, успостављено је удру-
жење грађана НАПОР – Национална 
Асоцијација Практичара/ки Омладин-
ског Рада које за основни циљ има осигу-
рање квалитета програма омладинског 
рада и професионализације омладинског 
рада у Републици Србији.

Општина Бачка Паланка је први 
Локални акциони план за младе за 
период 2011-2014.годину (у даљем тексту 
ЛАП) усвојила 2010.године, а Канцела-
рија за младе је основана 10.септембра 
2010.године, као 111-та канцеларија у 
Србији.

1.2 Међународна правна регула-
тива и национално законодавство

 Кључни домаћи, европски и свет-
ски документи на које се ослања овај 
акциони план и који одређују стратешке 
правце развоја младих су:

 - Закон о младима („Службени 
гласник РС“, број 50/2011);

 - Национална стратегија за 
младе за период од 2015.године 
до 2025.године

 - Акциони план за спровођење 
Националне стратегије за 
младе за период од 2018.године 
до 2020.године

 - Акциони план политике за 
младе у АП Војводини за 
период 2015-2025

 - Бели документ - Европски пар-
ламент 

 - Европска повеља о учешћу 
младих у општинском и реги-
оналном животу – Конгрес 
локалних и регионалних вла-
сти Европе

 - Једанаест индикатора за раз-
вој националне стратегије и 
политике за омладину – Петер 
Лауретзен, Управа за омла-
дину и спорт Савета Европе.

1.3 Циљна група ЛАП-а за младе

Младост као животно раздобље 
различито је одређено и дефинисано од 
стране различитих светских, европских 
и националних институција и организа-
ција. Када се говори о младима у Европи, 
углавном се мисли на узраст између 15 и 
24 године. Република Србија по питању 
неких повластица сматра младе до 26 
година, али се раздобље младости у мно-
гим случајевима продужава све до 30-те 
године, због дужег трајања образовања 
и отежаног запошљавања, што одлаже 
одрастање и друштвену независност. 
ЛАП за младе општине Бачка Паланка 
се односи на деловање за добробит мла-
дих узраста од 15 до 30 година.

Млади људи којима се бави ЛАП 
су сви млади у наведеном узрасту, а живе 
на територији општине Бачка Паланка, 
различитог су социјалног и друштве-
ног статуса, као и националног, верског, 
сексуалног, политичког и другог опре-
дељења. ЛАП младе види као особе које 
су активне или пасивне у свом грађан-
ском животу, удружене у неформалне 
групе, активне кроз деловање удру-
жења грађана младих и/или за младе на 
територији општине, као и унутар дру-
гих институција (образовање, култура, 
спорт, медији, привреда и сл.).



2040 страна - Броj 33/2019        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       25. децембар 2019. године

Према попису становништва из 
2011.године у општини Бачка Паланка 
живи укупно 55.528 становника, од 
чега једну петину око 20% чине млади. 
Општина Бачка Паланка броји око 9.939 
младих.

1.4 Контекст и процес израде 
ЛАП-а

1.4.1. Омладинска политика у 
Републици Србији

Омладинска политика и акциони 
план су документа прихваћена као 
основни стандард неопходан за квали-
тетно и системско приступање пробле-
мима младих како на државном тако и 
на локалном нивоу.

Развој омладинске политике у 
Републици Србији је покренут од стране 
омладинских организација и подржан 
од стране Покрајинског секретаријата 
за спорт и омладину АП Војводина. 
Први документ који је нудио системски 
приступ решавању питања младих је 
Акциони план политике за младе Војво-
дине који је усвојен 2005.године и који 
је пружио основу за израду локалних 
акционих планова политике за младе у 
општинама Војводине. Као резултат овог 
процеса је оснивање Министарства за 
омладину и спорт 2007.године и израде 
Закона о младима, Националне страте-
гије за младе и Акционог плана за спро-
вођење Националне стратегије за младе 
у периоду до 2011.године.

Један од првих задатака МОС-а је 
била израда Националне стратегије за 
младе и Акционог плана за спровођење 
Националне стратегије за младе. Нацио-
нална стратегија за младе за период од 
2015.године до 2025.године дефинише 
9 стратешких циљева у областима 
од интереса за младе и усмерених ка 
унапређењу:

•	 Запошљивости и запослености 
младих жена и мушкараца;

•	 Квалитета и могућности за сти-
цање квалификација и развој ком-
петенција и иновативности мла-
дих;

•	 Активног учешћа младих жена и 
мушкараца у друштву;

•	 Здравља и благостања младих 
жена и мушкараца;

•	 Услова за развијање безбедносне 
културе младих;

•	 Подршке друштвеном укључи-
вању младих из категорија у ри-
зику од социјалне искључености;

•	 Мобилности, обима међународне 
сарадње младих и подршке мла-
дим мигрантима;

•	 Система информисања младих и 
знања о младима;

•	 Коришћења и укључивања мла-
дих у креирању културних садр-
жаја.
Акциони план за спровођење 

Национална стратегија за младе за 
период од 2015.- 2025.године одређује 
индикаторе који прате степен реализа-
ције активности, период реализације, 
ниво реализације, носиоце и учеснике 
процеса реализације, изворе верифика-
ције индикатора специфичних циљева 
и активности и дефинише укупно 
потребна средства за реализацију.

Локални акциони план за младе 
Општине Бачка Паланка се заснива 
на неколико принципа и вредности а у 
складу са Националном стратегијом за 
младе и Акционим планом политике за 
младе у Војводини, а који произлазе из 
вредносног система чији су основи Устав 
Републике Србије, Универзална декла-
рација о људским правима, Конвенција 
УН о правима детета са Протоколима, 
Конвенција Савета Европе о људским 
правима и основним слободама, Међуна-
родни пакет о грађанским и политичким 
правима као и у складу са циљевима 
Агенде 2030 за одрживи развој. 

Принципи локалног плана акција 
су: 
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 - Поштовање људских права 
– Сви млади имају иста права 
без обзира на пол, расну и 
националну припадност, 
религијско и политичко опре-
дељење, сексуалну оријента-
цију, социјални статус, као и 
функционалне сметње/инва-
лидитет. Стварају се равноп-
равне могућности за развој 
младих, засноване на једнаким 
правима, а у складу са потре-
бама, властитим изборима и 
способностима. 

 - Равноправност – Сви млади 
имају право на једнаке шансе, 
на информисање, на лични 
развој, доживотно учење, запо-
шљавање у складу са разно-
врсним сопственим каракте-
ристикама, изборима и способ-
ностима. Обезбеђује се пошто-
вање родне равноправности, 
недискриминације, слободе, 
достојанства, безбедности, 
личног и друштвеног развоја 
младих. 

 - Одговорност – Подстиче се и 
развија одговорност оних који 
раде са младима, као и одго-
ворност младих у складу са 
њиховим могућностима. 

 - Доступност – Препознају се и 
уважавају капацитети младих 
као важан друштвени ресурс, 
при чему се исказује поверење 
и подршка њиховим потен-
цијалима. Омогућава се и обез-
беђује доступност свих ресурса 
младима. Обезбеђују се услови 
за очување здравља младих и 
квалитетно провођење слобод-
ног времена. Афирмише се и 
стимулише постепено увођење 
и развијање инклузивног обра-
зовања на свим нивоима. 

 - Солидарност – Развија се 
међугенерацијска солидарност 
и улога младих у изградњи 
демократског грађанства. Под-
стичу се сви облици вршњачке 
солидарности, подстиче се 
култура ненасиља и толеран-
ције међу младима. 

 - Сарадња – Подржава се и 
обезбеђује слобода удружи-
вања и сарадња са вршњацима 
и подстиче међугенерацијска 
сарадња на локалном, нацио-
налном и међународном нивоу.

 - • Активно учешће младих – 
Обезбеђују се права, подршка, 
средства, простор и могућност  
како би млади учествовали у 
процесу доношења одлука, као 
и у активностима које допри-
носе изградњи бољег друштва. 

 - Интеркултурализам - Омо-
гућава се поштовање различи-
тости у свим областима људ-
ског живота, толеранција, као 
и афирмација уметничких и 
креативних приступа усмере-
них на неговање и развијање 
интеркултуралног дијалога 
међу младима. 

 - Целоживотно учење – Про-
мовише се целоживотно учење 
у којем се афирмишу знање и 
вредности и омогућава сти-
цање компетенција. Обез-
беђује се повезивање формал-
них и неформалних облика 
образовања и развијање и 
успостављање стандарда у 
образовању. 

 - Заснованост – Обезбеђује се 
да сви стратешки концепти, 
принципи и активности који се 
односе на младе да буду засно-
вани на утемељеним и реле-
вантним подацима и резулта-
тима истраживања о младима.
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1.4.2. Омладинска политика 
Општине Бачка Паланка

Омладинска политика Општине 
Бачка Паланка се спроводи кроз рад 
Канцеларије за младе од 2010.године и 
током њеног постојања организовани су 
и спроведени различити програми рада 
са младима у сарадњи са локалним нев-
ладиним организацијама, од појединач-
них акција, сусрета КЗМ, до различитих 
програма обуке.

Последњих година рада, КЗМ је 
била фокусирана на промоцију волон-
теризма, активизма и квалитетног про-
вођења слободног времена младих. 
Спроведени су програми безбедности 
у саобраћају, активног тражења посла, 
очување и унапређење здравља младих 
и активног бављења спортом.

 На нивоу општине основан је 
Савет за младе са улогом да осигура 
спровођење програма из области рада 
са младима и омогући интерсекторску 
сарадњу.

1.4.3. Процес израде ЛАП-а за 
младе општине Бачка Паланка за период 
2020-2023.година

Израду ЛАП-а за младе општине 
Бачка Паланка за период 2020 - 2023.
године иницирала је Канцеларија за 
младе и Канцеларија за локално-еко-
номски развој (КЛЕР). КЗМ уз активно 
учешће групе младих који су стални 
корисници КЗМ је урадила припрему и 
осмишљавање процеса израде ЛАП-а уз 
подршку стручњакиња испред Канцела-
рије за локално-економски развој и Аген-
ције за остало образовање Ново знање, 
која је све прикупљене податке уокви-
рила у овај ЛАП и израдила га. Током 
неколико радних састанака утврђене су 
области којима ће се бавити нови ЛАП, 
динамику рада, активности ради укљу-
чивања што већег броја младих и пред-
ставника релевантних институција. 

 ЛАП за младе који покрива период 
од 2016 – 2019.године је послужио као 
основ за утврђивање стања у релевант-
ним сегментима друштва. На основу свих 
докумената који постоје на покрајинском 
и националном нивоу, а тичу се младих, 
свака локална самоуправа на основу 
истраживања, мишљења и процене пот-
реба креира специфичан ЛАП за младе 
у својој локалној заједници, како би нај-
боље одговорио на њихове потребе. 

1.5. Дефинисање проблема по 
областима које обухвата ЛАП општине 
Бачка Паланка

1.5.1. Oбразовање младих

Систем образовања је сложени 
низ процеса који утичу на велики део 
укупне популације. Поред стицања ква-
лификација, основни циљ образовања је 
стицање квалитетних знања, вештина 
и ставова за лично остварење и развој, 
инклузију, запослење, стицање и раз-
вијање основних компетенција. Улагање 
у образовање и оспособљавање кључ су 
за будућност сваког појединца. Образо-
вање спада у једно од основних људских 
права и у многоме може да унапреди, 
односно ограничи, квалитет живота 
као и свеопшти потенцијал особе. На 
свим нивоима локалном, регионалном 
и националном постоји међусобна зави-
сност од образовања, запошљавања и 
успеха. Држава која интелигентно улаже 
у образовање и оспособљавање напредо-
ваће у подручју предузетништва, науке 
и уметности. Обезбеђењем могућности 
за образовање ствара се атмосфера 
социјалне правде и једнаких могућности 
за све. Стицање квалификација, знања и 
вештина су најбољи начин за обезбеђење 
запошљавања. Многи послодавци траже 
квалификоване раднике, а један од три 
не може пронаћи људе одговарајућих 
вештина. Несклад између вештина које 
траже послодавци и оних које нуде 
особе које траже посао назива се јаз међу 
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вештинама. То је један од најтежих про-
блема с којим су суочене европске земље. 
Најпоузданији начин за премошћавање 
овог јаза јесте путем образовања и оспо-
собљавања.

Образовање се посматра као фор-
мално, неформално и информално. Са 
развојем информатичких технологија и 
доступности интернета, све чешће при-
чамо и о електронском образовању, које 
се прожима кроз сва три типа образо-
вања.

Формално образовање чини обра-
зовни систем који се код нас састоји 
од предшколског, основношколског, 
средњешколског и високог програма 
образовања, који при том воде ка сти-
цању национално препознатих квалифи-
кација и диплома.

Неформално образовање подразу-
мева кратке и релативно континуиране 
програме учења који употпуњују фор-
мално образовање, а организовани су 
тако да имају дефинисане циљеве, резул-
тате, програме и воде ка стицању серти-
фиката или диплома. Ове дипломе нису 
део националног система квалификација 
и звања, а могу да их издају различита 
правна лица (школе, факултети, инсти-
туције за образовање одраслих, школе 
језика, компјутера, невладине организа-
ције, фирме и сл.)

 Информално образовање под-
разумева било који други вид усвајања 
информација, стицања вештина, те про-
фесионални и лични развој. То укључује 
информисање путем медија (ТВ, новине, 
интернет), књига, друштвених конта-
ката, спортских активности или учест-
вовања и посећивање догађаја из умет-
ности и културе.

1.5.2. Запошљавање младих

Област запошљавања и запо-
шљивост је свакако доминантан про-
блем данас када су млади у питању и 

прожима се кроз различите аспекте 
њихових живота. Кроз израду ЛАП-а 
за младе, оба проблема су узета у раз-
матрање. Запошљавање као један од 
кључних проблема не само младих већ 
и читаве државе, прожима се кроз скоро 
све стратегије државе као приоритет. 
Подстицање запошљавања, отварањем 
програма и пројеката који подстичу 
запошљавање чини се велики допри-
нос оснаживању младих за самосталан 
живот и развој као појединца. Запошљи-
вост подразумева сталну конкурентност 
појединца на тржишту рада с обзиром на 
потребна знања, вештине и способности 
које се траже.

Запошљавање младих подразу-
мева активности тражења посла, запо-
чињање радног односа, као и самозапо-
шљавање. У овом сегменту се посматра 
и запошљивост младих, односно поседо-
вање додатних вештина које омогућавају 
успешно и ефикасно тражење посла, тј. 
започињање радног односа.

У складу са генералним закључ-
ком, млади показују низак степен 
заинтересованости и мотивације, 
тј.самоиницијативе у области запошља-
вања. Са друге стране, узимајући у обзир 
услове на тржишту рада, постоји значајно 
велик број занимања који подразумевају 
интердисциплинарни приступ и одскачу 
од стандардне категоризације занимања 
што додатно отежава запошљавање мла-
дих.

Истраживања о запошљавању и 
запошљивости током израде ЛАП-а је 
изнело неколико закључака. Испитаници 
тј.чланови Канцеларије за младе истичу 
да је степен запошљавања младих у 
Бачкој Паланци веома низак, да млади 
имају нереалну слику о тржишту рада, 
очекују да је посао нешто што неко треба 
њима да обезбеди, да послови нису у 
складу са образовним профилом који се 
нуде, да је недовољно едукација о преду-
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зетништву, да велики број младих одлази 
из општине Бачка Паланка у потрази 
за послом, да су недовољно упознати 
са могућностима самозапошљавања и 
слабо познају начине тражења посла. За 
потребе усавршавања знања и вештина 
како би били конкурентнији приликом 
запошљавања, млади препознају једним 
делом и КЗМ која може да организује 
различите врсте курсева и радионица. 
Када је реч о информисаности младих 
о програмима запошљавања попут ста-
жирања, волонтирања и стручне праксе, 
већи део испитаника није упознат са 
њима или их користио. 

Око 50% младих има позитиван 
став о покретању сопственог бизниса, 
где из читавог низа могућности нових 
послова који не захтевају велика улагања 
и подразумевају мало креативности, 
као опцију за сопствени бизнис наводе 
самосталне трговинске радње, салоне 
лепоте, угоститељске објекте и сл.

1.5.3. Здравље младих

Здравље младих подразумева 
основну бригу и заштиту здравља мла-
дих, превенцију и информисање, обра-
зовање и подршку у усвајању животних 
вештина и изградњи здравих стилова 
живота. У посматрању младих и здра-
вља јако је важно ставити акценат на 
превентивне активности, на промоцију 
здравих стилова живота и на организо-
вање кампања против пушења, алкохола, 
злоупотреба психоактивних супстанци. 
Општина Бачка Паланка се не истиче 
по систематској промоцији здравих сти-
лова живота младих, а доступност пре-
вентивних и консултативних здравстве-
них услуга не прати потребе младих. Не 
постоје константне едукативне кампање 
за младе, нарочити за средњошколце, 
код којих је превенција посебно важна.

У току израде ЛАП-а разматрани 
су проблеми о упознатости са основама 
о бризи о сопственом здрављу, правил-

ној исхрани, репродуктивном здрављу, 
менталном здрављу, болести зависности 
и услугама које су доступне младима 
у оквиру јавног здравственог система 
са члановима КЗМ и идентификовани 
су: низак степен мотивације да се баве 
својим здрављем, незнање и неинформи-
саност о важности здравља, осећај сра-
моте када имају потребу за неком инфор-
мацијом посебно када је у питању репро-
дуктивно или ментално здравље, недо-
вољна укљученост родитеља у бригу о 
здрављу свога детета, велика употреба 
алкохола међу њиховим вршњацима што 
производи насилно понашање, апатију 
и сл., велика распрострањеност пушења 
међу младима и употреба дрога и слич-
них опојних супстанци као последица 
непознавања штетних последица ових 
навика, неадекватни програми инфо-
рмисања, као и популаризација оваквог 
понашања од стране друштва, медија и 
вршњака.

1.5.4. Социјална политика и 
заштита младих

Област социјалне политике и 
заштите младих је шаренолика и пред-
ставља јавну политику чији је основни 
циљ да обезбеди економски одржив и 
социјално прихватљив ниво заштите од 
разних видова друштвених и индивиду-
алних штетних ефеката на све чланове/
ице друштва и да се на тај начин про-
мовише једнакост, друштвена кохезија и 
укључивање. Социјална политика се води 
принципом позитивне дискриминације и 
у свом фокусу има онај део становништва 
који је заиста погођен и који се налази у 
стању социјалне потребе. У прегледу и 
анализи стања потребно је уважити нејед-
наке животне шансе осетљивих група 
младих и могуће разлике искључено-
сти и неједнакости оних особа које живе 
у тешким условима. Када посматрамо 
младе као специфичан део становништва, 
видимо да ту спадају млади који су угро-
жени или се налазе у лошијем положају у 
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односу на своје вршњаке, а из различитих 
разлога: ментални проблеми, поремећај у 
развоју, физички инвалидитет, лоша еко-
номска ситуација, географска удаљеност 
или условљеност или припадност некој 
од група која је у друштву дискримини-
сана (етничка, национална, религијска 
припадност и др.).

Неопходно је идентификова-
ти постојање оних младих којима је 
потребно понудити адекватан садржај, 
прилагођен њиховим могућностима и 
потребама. Чињеница је да непостоји 
довољан број програма који су намењени 
свим категоријама осетљивих група мла-
дих. Неопходно је повећати свест младих 
о правима и потребама осетљивих група 
младих и константно радити на поди-
зању свести и практиковању принципа 
недискриминације у друштву. 

1.5.5. Култура и слободно време 
младих

Култура и слободно време младих 
је област која обухвата широк дијапазон 
активности, а које пружају неограничене 
могућности за квалитетан развој лично-
сти, формирање културних и друштве-
них вредности. Култура младих је један 
од основних елемената идентитета мла-
дих и посебно важно подручје њихове 
комуникације, стила живота и самог раз-
воја. То је простор у ком млади критички 
преиспитују традиционалне културне 
обрасце и наслеђе, стварају нове обра-
сце и простор за удруживање и дело-
вање. Култура је препозната као важан 
део инструмента и програма политике 
Европске уније. Према Лисабонском уго-
вору из 2009.године, ЕУ се обавезује да 
у свим активностима узима у обзир кул-
туру како би се поспешило поштовање 
међу културама и промовисала разно-
ликост. Други општи циљ ЕУ Страте-
гије за младе 2010-2018. је охрабривање 
младих да активно учествују у друштву, 
што се свакако односи и на културну и 

друштвену партиципацију младих. Кул-
тура се посматра из два фокуса: ствара-
лаштво и конзумирање.

Слободно време је период времена 
у току дана који остаје након завршетка 
редовних обавеза и млади сами иден-
тификују могућности и креирају актив-
ности којима испуњавају ово време, а то 
могу бити: спортске активности, дру-
жење, неформално образовање, ствара-
лаштво, активизам, волонтирање и сл. У 
оквиру ЛАП-а су обухваћене активности 
које подстичу препознавање Омладин-
ског клуба и појачавање његових капа-
цитета за креирање и спровођење квали-
тетних програма у слободном времену 
за младе. Када причамо о слободном вре-
мену младих разликујемо активности 
које имају конструктивне последице и 
подижу квалитет и задовољство живота 
младих и деструктивне последице које 
ограничавају потенцијал младих, нару-
шавају њихово здравље и квалитет и 
задовољство животом.

1.5.6. Спорт младих

Спортом се подразумевају орга-
низоване физичке активности са циљем 
професионалног или рекреативног 
бављења спортом. Поред организованих 
програма спорт подразумева постојање 
инфраструктуре и квалификованих поје-
динаца, како би се програми могли спро-
водити. Из перспективе младих поред 
професионалног и рекреативног постоји 
и школски спорт који није развијен што 
за последицу има не развијене навике 
бављењем спортом и слабу упознатост 
са могућностима спортског ангажовања. 
Као могућност унапређења здравих сти-
лова живота млади предлажу обавезне 
едукације у школама, спортске едука-
ције и заједничке масовне активности. 

Спорадична популарност одређе-
них спортова, као последица успеха 
неког националног тима или појединца 
и неконтинуирана доступност одређе-
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них спортских активности, не постојање 
адекватних инфраструктурних обје-
ката, не постојање информација о дос-
тупности стручњака на локалу и сл. 
су основни проблеми младих када је у 
питању бављење спортом. Већина њих 
је не заинтересована за бављење спор-
том, немају развијене навике физичке 
активности, спорт као активност нема 
важност у њиховом систему вредности, а 
заинтересованост и спремност за учешће 
у некој од спортских активности често 
зависи од финансијске ситуације младих 
и њихових породица.

1.5.7. Безбедност младих

Одсуство било ког облика 
ускраћености, одсуство страха и слобода 
будућих генерација да наследе здраво 
природно окружење – међусобно су 
повезани саставни делови људске без-
бедности и националне безбедности. 

 Безбедност је једно од основних 
људских права и основни предуслов за 
испуњавање других права и оствари-
вање потенцијала сваке младе особе. 
Када разматрамо безбедност са фокусом 
на младе, причамо о различитим облас-
тима безбедности: насиље које може бити 
физичко, психичко, емотивно, које се 
дешава у кући, школи, месту запослења, 
интернету, улици; деликвенција која под-
разумева крађу и теже физичке повреде 
или одузимање живота; безбедност у 
саобраћају када су млади у улози онога 
ко управља превозним средством или су 
само учесници у саобраћају.

Проблеми на које су указали 
млади из КЗМ су: не упућеност у про-
цедуре и најефикаснија средства када 
се нађу у ситуацијама угрожене безбед-
ности, постојање великог неповерења ка 
јавним службама задуженим за безбед-
ност, на лош рад безбедносних служби и 
инспекција које нису спремне да изађу на 
терен по позиву када је у питању продаја 
и точење алкохола малолетницима, рад 

кафића и сл., млади су слабо упознати 
са својим правима и обавезама и доступ-
ним сервисима када је у питању сигур-
ност младих, слабо познају друге облике 
насиља сем физичког, као и мера заштите 
које могу да користе како би заштитили 
себе или друге.

1.5.8. Активизам и информи-
сање младих

Активизам, односно активно 
укључивање младих у процесе одлучи-
вања је област која све више добија на 
важности заједно са развојем политика 
за младе и области омладинског рада. 
Активизам омогућава изградњу друштва 
и друштвених система који одговарају 
потребама младих и пружају им могућ-
ност да постепено стичу вештине и 
знања која су им неопходна за преузи-
мање грађанских одговорности након 
стицања пунолетства. Активно укљу-
чивање младих подразумева учешће у 
раду образовних институција, локалних 
самоуправа, омладинских секција поли-
тичких странака, организација за младе 
и удруживање и деловање кроз омладин-
ске организације. Волонтеризам је нај-
чешћи облик активизма младих, а поред 
волонтеризма постоје и друга ангажо-
вања у областима које директно допри-
носе младима.

Млади имају низак степен позна-
вања својих права унутар образовног 
система и ђачког парламента, како да 
се међусобно умрежавају и планирају 
активности, нису заинтересовани за 
укључивање у рад локалне самоуправе 
или омладинских секција политичких 
партија и слабо су упознати са активнос-
тима које спроводи КЗМ, као и могућ-
ностима укључивања у рад КЗМ. Мали 
број младих је упознат са појмом волон-
теризам и са могућностима волонтирања 
као и познавањем претраге волонтер-
ских ангажмана.
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Информисање младих је координи-
сана услуга која се одвија путем сервиса 
у циљу оспособљавања младих да праве 
независне, информисане одлуке које ће 
им омогућити организовање властитих 
живота. Ово је кључни сегмент, с обзи-
ром да је тек након сагледавања свих 
релевантних информација, млада особа у 
могућности да донесе квалитетну одлуку. 
Информације које су младима потребне 
су широког спектра почевши од здравља 
и образовања, хобија до пуке размене 
идеја и подстицања креативности. У овом 
сегменту се сагледава и медији који се 
користе за ширење информација – пла-
кате, брошуре, рекламе, ТВ и радио еми-
сије, као и облик у ком се та информација 
доставља – текст, видео запис, разговор, 
предавање... Када је информисаност мла-
дих у питању све већи значај добијају 
инфо-центри или саветовалишта за младе 
који служе као сервис за прикупљање и 
дистрибуцију информација од значаја за 
младе.

 Основни проблем код информи-
самости младих је што млади генерално 
немају довољно развијену свест о важ-
ности информисања за њихово функ-
ционисање и живот у опште. Подизање 
свести о важности информисања и боља 
промоција активности за младе требају 
бити задатак не само КЗМ већ и свих 
субјеката омладинске политике који се 
директно или индиректно баве младима 
и у чијем је опису рада информисање 
младих.

1.5.9. Заштита животне средине 
и одрживи развој

Заштита животне средине под-
разумева скуп различитих поступака 
и мера који спречавају угрожавање 
животне средине. Она је мултидисци-
плинарна и треба да представља трајну 
обавезу свих чланова друштва. Њена 
мултидисциплинираност проистиче 
из чињенице да здравље, животна сре-

дина и социјални услови представљају 
комплекс области и проблема који су у 
сталној интеракцији. Стога сваки поре-
мећај стања животне средине доводи 
до еколошких поремећаја и поремећаја 
социјалних односа који су међусобно 
повезани.

 Одрживи развој подразумева 
ону врсту развоја која стреми ка задо-
вољавању потреба садашње генерације 
при том не угрожавајући могућности 
будућих генерација за остварење њихо-
вих потреба. Главни проблеми заштите 
животне средине се огледају у нис-
ком нивоу свести о животној средини, 
недовољној едукацији и неадекватном 
учешћу младих у одлучивању. Формално 
образовање из области заштите животне 
средине у оквиру васпитно образовног 
процеса још увек није задовољавајуће, 
а недовољно неформално образовање из 
ове области присутно је као последица 
недоступности одговарајућих инфор-
мација и ограниченог интереса медија. 
Заштита и унапређење стања животне 
средине од великог је значаја за станов-
нике сваке локалне заједнице, а посебно 
популацију младих, јер су они ти који у 
случају њеног угрожавања трпе после-
дице лошијег стандарда живота и угро-
женог здравља.

1.5.10. Мобилност младих

Мобилност младих је могућност 
младих људи да се крећу између разли-
читих места у својој земљи и ван ње ради 
постизања личних развојних циљева, 
самосталности, ради волонтирања и 
омладинског рада које су у вези са слобо-
дним временом. Када се говори о значају 
мобилности младих, најчешће се истиче 
њена улога у подстицању активног укљу-
чивања младих у друштво, као и интер-
културалном учењу младих, односно 
разбијању предрасуда и стереотипа, те 
борби против негативних друштвених 
феномена попут расизма и ксенофобије. 
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Значајну улогу има и образовна мобилност која кроз формално, неформално и инфор-
мално образовање доприноси стицању знања и вештина младих и на тај начин повећава 
могућност њиховог запошљавања.

Као проблеми млади КЗМ су изнели: неповерење у иституције, незаинтересова-
ност за путовања јер им делује као нешто немогуће и јако скупо, несвесност важности 
путовања и добробити које она имају за њихов лични и професионални развој, слабо 
познавање других култура и не спремност за упознавањем других традиција, недовољно 
финансијских средстава, слаба информисаност, а са друге стране родитељи често не 
подржавају децу у њиховим намерама да путују из разлога бриге за њихову безбедност.
  
II Део – Акциони план
 
 2.1. Образовање младих

ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТ РОК ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА

Информисање 
и укључивање 
младих у про-
граме формал-

ног и неформал-
ног образовања 
кроз рад локал-

них актера

Мапирање и 
креирање базе 
постојећих 
активности 
формалног и 
неформалног 
образовања

КЗМ, Удружења 
грађана

Број 
истраживања

Број обухваћених 
партнера 

Креирана база 
података

2020

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Промоција 
програма 
формалног и 
неформалног 
образовања које 
спроводе локални 
актери

КЗМ, Удружење 
грађана

Обухват младих

Број нових 
програма 

Број укључених 
СОП

Виши ниво 
учешћа и ин-
формисаности 
младих у про-
граме формалног 
и неформалног 
образовања

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Осавременити 
наставне 
активности 
у школама и 
унапредити 
ваннаставне 
активности , 
успоставити 
тематске секције 
за младе и 
континуирано 
учешће у 
програмима 
сарадње са 
другим школама 
и институцијама 
у земљи и 
иностранству.

КЗМ, основне и 
средње школе

Број програма 
обуке на тему 
савремене 
методологије 
наставе за 
наставничко 
особље

Број учесника/ца 
у обукама

Број 
ваннаставних 
активности

Број учесника/
ца ваннаставних 
активности

Број програма 
сарадње са 
другим школама 
у земљи и 
иностранству

Број младих 
који учествују 
програмима

Вршење 
наставних и 
ваннаставних 
активности 
на вишем 
нивоу, размена 
искустава са 
другим школама, 
могућност 
размене знања и 
искуства ученика 
са школама у 
иностранству. 2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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Повећање значаја 
образовања и 
процеса учења за 
младе

Спровођење обуке 
из управљања 
пројектима Развити 
„мини библиотеку“ 
са стручном 
литературом за 
младе.

КЗМ, 
библиотека, 
школе

Број предатих 
пројеката
Број 
реализованих 
пројеката
Број библиотека
Број књига
Број корисника/
ца

Реализовани 
пројекти, 
обезбеђен 
простор за 
неформално 
образовање за 
младе.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

 Организовање 
свих видова 
формалног и не-
формалног обра-
зовања у форми 
периодичних 
активности

Развити програме 
неформалног учења 
за младе (језици, 
интеркултуралност, 
безбедност и сл.)

Спроводити обуке, 
тренинге и курсеве 
прилагођене пот-
ребама и интересо-
вањима младих.

КЗМ

Број програма 
НФО
Број младих 
који учествују 
у програмима 
НФО
Број обука, 
тренинга и 
курсева
Број корисника/
ца

Виши ниво 
образовања, 
виши ниво, 
обим и 
квалитет понуде 
неформалног 
образовања.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

 2.2 Запошљавање младих
ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ  РЕЗУЛТАТ РОК ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА

Већи проценат 
младих који су 

у радном односу

Креирање и 
спровођење 
програма 
за активно 
тражење посла 
и организовање 
промоције 
путем медија 
о постојећим 
програмима за 
запошљавање, 
доквалификацију, 
преквалификацију 
и 
самозапошљавање.

КЗМ, НСЗ, 
школе, НВО

Број обука 
младих за 
активно тражење 
посла

Број младих који 
су прошли обуке

Број промоција

Број 
промовисаних 
програма

Више 
оспособљених 
младих,

већа 
информисаност 
младих о 
постојећим 
програмима 
запошљавања

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Развити модел 
континуиране 
сарадње између 
НСЗ, образовних 
институција и 
привредника.

КЗМ, НСЗ, 
школе, 
привредници, 
НВО

Број састанака 
на којима су 
присуствовали 
представници 
свих сектора
Број 
привредника
Број програма 
усмерених ка 
младима
Број младих који 
су учествовали у 
програмима.

Остварени 
механизми 
међусекторске 
сарадње на тему 
запошљавања 
младих.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Испитивање 
потреба младих 
за едукацијама и 
спровођење обука 
о омладинском 
предузетништву и 
самозапошљавању 
кроз промоцију 
примера добре 
праксе и медијску 
промоцију.

КЗМ, УГ, НСЗ

Број 
реализованих 
истраживања
Број младих 
обухваћених 
овим 
истраживањима
Број обука
Број младих 
Број медијских 
промоција 

Утврђене потре-
бе младих и кре-
иране полазне 
основе за даљи 
рад, повећан 
ниво знања о 
предузетништву 
и самозапошља-
вању, повећан 
ниво запошљи-
вости младих

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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 2.3 Здравље младих

ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

РЕЗУЛТАТ
РОК ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА

Већи степен 
бриге о здрављу 

младих и 
развијање и 
промоција 

здравих стилова 
живота

Успоставити 
платформу за 
сарадњу пружаоца 
здравствених 
услуга за младе.

КЗМ, Дом 
здравља, 
одговарајуће 
институције и 
организације

Број укључених 
институција/
организација

Боља сарадња 
и услуга 
здравствених 
установа за 
младе

2020

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовање 
едукације, трибина, 
обука, семинара 
из области 
здравља младих 
и превентивној 
здравственој 
неги прилагођено 
младима (ПАС, 
репродуктивно 
здравље...)

КЗМ, Дом 
здравља, УГ

Број 
спроведених 
активности  

Број учесника/ца

Број 
спроведених 
програма

Број укључених 
младих

Подигнут ниво 
знања о здрављу.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовање 
програма и 
активности из 
области здравих 
стилова живота.

КЗМ, Дом 
здравља, УГ

Број 
спроведених 
активности 

Број програма 
Број учесника/ца

Подигнут ниво 
знања о здравим 
стиловима 
живота 2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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             2.4 Социјална политика и заштита младих
ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ  РЕЗУЛТАТ РОК ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА

Повећање 
свести о 

проблемима, 
потребама 
и подршци 
младима у 

ризику 

Развијање 
нових и 

постојећих 
програма, 

активности 
локалних 

институција и 
организација

Креирање и 
спровођење 
програма јавног 
заговарања на 
тему потреба 
младих у ризику 
и спровођење 
кампање које 
циљају младе.

КЗМ, НВО

Број 
спроведених 
програма јавног 
заговарања 

Број кампања 
Број учесника/ца

Подизање свести 
о потребама 
младих у ризику.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовати 
активности 
поводом 
Међународног 
дана особа са 
инвалидитетом.

КЗМ, УГ, ЦСР

Број активности

Број укључених 
младих

Подигнута свест 
о постојању 
потреба младих 
из осетљивих 
група. 2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовање се-
минара, едукација 
и тренинга на тему 
стереотипа, предра-
суда, дискримина-
ције и интеркулту-
ралности за младе.

КЗМ, УГ, ЦСР, 
школе

Број обука 
Број младих 
учесника/ца

Већи ниво знања 
из ове области.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовање 
едукативних 
садржаја за 
представнике 
локалних 
институција и 
организација о 
моделима рада 
са младима из 
осетљивих група.

КЗМ, НВО
Број одржаних 
обукаБрој 
учесника/ца

Већи капацитети 
СОП за рад 
са осетљивим 
групама младих.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

 Допринети 
постизању 
једнаких 

могућности за 
укључивање 

младих у 
друштвени 

живот заједнице

Прилагодити 
просторе за младе 
по принципу 
универзалног 
дизајна.

КЗМ, УГ, ОУ, 
ЦСР Број иницијатива

Простори за 
младе усклађени 
са потребама.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Подржати 
активности и 
манифестације у 
којима учествују 
млади из 
осетљивих група 
и које организује 
НВО.

КЗМ, УГ

Број младих 
учесника/ца

Број активности 
и манифестација

Број подржаних 
организација

Већи ниво 
укључености 
младих из 
свих група у 
активностима

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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            2.5 Култура и слободно време младих
ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ  РЕЗУЛТАТ РОК ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА

Оснаживање 
младих у 

преузимању 
активне улоге у 

култури 

Пружање 
подршке 

програмима 
у области 
слободног 
времена и 
повећати 

учешће младих 
у постојећим 
програмима

Промоција 
институција 
културе и 
спровођење 
кампање за 
приближавање 
културе младима.

КЗМ, ОУ

Број 
спроведених 
промотивних 
кампањаБрој 
младих 
учесника/ца у 
кампањама. Број 
информисаних 
младих путем 
кампања.

Проценат 
програма 
културе 
намењених 
младима.

Виши ниво 
културе код 
младих.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Конкурсима 
пружити подршку 
УГ за развој 
активности из 
области културе.

КЗМ, УГ, ОУ

Број младих 
Број удружења 
Број нових 
активности

Већа понуда 
активности 
за провођење 
слободног 
времена младих.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Промоција 
омладинског 
стваралаштва 
неформалних 
група младих у 
области културе и 
слободног времена.

КЗМ, 
неформалне 
групе, УГ, ОУ, 
институције 
културе

Број манифеста-
цијаБрој младих 
учесника/ца 

Број институција

Већа понуда 
активности 
за провођење 
слободног 
времена младих. 2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

 Обезбедити ус-
лове младима за 
бављење култур-
ним активности-
ма и квалитетно 
провођење сло-
бодног времена

Адаптирати 
алтернативне 
просторне 
капацитете за рад 
Омладинског клуба 
и за реализацију 
културних садржаја 
и провођење 
слободног времена.

КЗМ, ОУ КЦ

Број 
адаптираних 
простора

Број нових 
корисника/ца

Већа понуда 
активности 
за провођење 
слободног 
времена младих 
и учешће у 
културним 
садржајима.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

           2.6 Спорт младих

ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ  РЕЗУЛТАТ РОК ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА

Обезбедити 
услове за 
рекреативно 
бављење 
спортом младих

Подржати 
иницијативе 
младих за 
организацију 
аматерских турнира 
и рекреативно 
бављење спортом.

КЗМ, УГ, 
Спортски савез и 
клубови, ОУ

Број нових 
турнира и 
иницијативаБрој 
обухваћених 
младих

Већи број 
иницијатива за 
рекреативно 
бављење 
спортом младих.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Успоставити и 
одржавати терене 
и просторе за 
рекреативно 
бављење спортом.

КЗМ, УГ, 
Спортски савез и 
клубови, ОУ

Број нових 
терена

Број одржаваних 
терена 

Обезбеђени 
услови за 
рекреативно 
бављење 
спортом за 
младе.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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Повећање 
значаја и 
унапређења 
стања у спорту 
међу младима

Осмишљавање 
и спровођење 
активности које 
промовишу значај 
спорта и имају за 
циљ подстицање 
младих на бављење 
спортом.

КЗМ, НВО, 
Спортски савез

Број кампања о 
значају спорта

Број младих 
укључених као 
организатори и 
корисници

Број активности/
програма

Већи учешће 
младих у 
бављењу 
спортом.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Успостављање 
неформалних 
група младих које 
се баве одређеном 
спортском 
дисциплином.

КЗМ, млади

Број 
неформалних 
група младих

Број спортских 
дисциплина

Број укључених 
младих

Већи учешће 
младих у 
бављењу 
спортом.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Удруживање 
младих у спортске 
клубове са 
циљем бављења 
конкретном 
спортском 
дисциплином.

КЗМ, млади

Број покренутих 
спортских 
клубова

Број спортских 
дисциплина 
покривеним 
овим групама

Број младих 
укључених и као 
корисници и као 
организатори

Већи учешће 
младих у 
бављењу 
спортом.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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Повећање 
значаја и 
унапређења 
стања у спорту 
међу младима

Осмишљавање 
и спровођење 
активности које 
промовишу значај 
спорта и имају за 
циљ подстицање 
младих на бављење 
спортом.

КЗМ, НВО, 
Спортски савез

Број кампања о 
значају спорта

Број младих 
укључених као 
организатори и 
корисници

Број активности/
програма

Већи учешће 
младих у 
бављењу 
спортом.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Успостављање 
неформалних 
група младих које 
се баве одређеном 
спортском 
дисциплином.

КЗМ, млади

Број 
неформалних 
група младих

Број спортских 
дисциплина

Број укључених 
младих

Већи учешће 
младих у 
бављењу 
спортом.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Удруживање 
младих у спортске 
клубове са 
циљем бављења 
конкретном 
спортском 
дисциплином.

КЗМ, млади

Број покренутих 
спортских 
клубова

Број спортских 
дисциплина 
покривеним 
овим групама

Број младих 
укључених и као 
корисници и као 
организатори

Већи учешће 
младих у 
бављењу 
спортом.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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            2.7 Безбедност младих
ЦИЉ

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

 РЕЗУЛТАТ
РОК ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА

Унапређење 
стања у пољу 
безбедности 
младих

Кампање јавног 
заговарања о 
значају поштовања 
законских 
регулатива и 
штетног утицаја 
не поштовања 
истих на 
безбедност младих 
(дистрибуција 
алкохола међу 
младима, реаговање 
по позиву, рад 
кафића, туче).

КЗМ, НВО, 
школе

Број одржаних 
кампања

Број одржаних 
програма обуке

Већа безбедност 
младих.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовати и/
или подржати 
едукативне 
садржаје из 
области превенције 
вршњачког 
насиљаа, 
безбедности 
деце и младих 
на интернету, 
безбедности у 
саобраћају и 
ресоцијализације 
младих.

КЗМ, УГ, Савет 
за безбедност 
саобраћаја, ЦСР

Број учесника/ца

Број едукација

Број младих 
укључених у 
програм

Повећан број 
програма 
у области 
безбедности 
младих у 
саобраћају.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Осмишљавање 
и спровођење 
програма 
образовања младих 
о њиховим правима 
и обавезама и 
из области прве 
помоћи.

КЗМ, НВО, 
институције

Број одржаних 
програма

Број укључених 
младих

Повећана свест 
код младих 
о значају 
безбедности.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме
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            2.8 Активизам и информисање младих

ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

РЕЗУЛТАТ

РОК ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА

Подстицај и 
унапређење 
активизма, 

волонтеризма 
и укљученост 

младих у 
локалне 
процесе 

одлучивања

Осмишљавање 
и спровођење 
програма и 
промоција о значају 
и могућностима 
укључивања 
младих у процесе 
одлучивања 
и програма 
оснаживања ђачких 
парламената.

КЗМ, НВО, 
школе

Број одржаних 
програма

Број младих 
укључених и као 
организатори и 
као корисници 

Повећана свест 
младих о значају 
укључивања 
у процесе 
одлучивања.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовати 
активности 
поводом 
обележавања 
важних датума 
(Међународни 
дан младих, 
Међународни дан 
волонтера).

КЗМ
Број акција

Број учесника/ца

Већа видљивост 
младих у Бачкој 
Паланци.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовати 
едукацију на тему 
волонтирања 
и активизма у 
локалној заједници.

КЗМ, УГ

Број едукација

Мрој младих 
учесника/ца

Повећано 
учешће младих 
у друштвеном 
животу 
заједнице.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Створити услове 
за успостављање 
и развој услуга и 
сервиса за младе

Успоставити 
локални 
волонтерски 
сервис и Инфо 
центар и опремити 
алтернативни 
простор за 
пружање сервисних 
услуга младима

КЗМ, ОУ

Број развијених 
програма

Број корисника/
ца

Број 
регистрованих 
волонтера

Креирани услови 
за функционалан 
рад ВС и ОК. 2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

            2.9 Заштита животне средине и одрживи развој
ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ
ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТ РОК ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА

Подизање 
свести о значају 

и начинима 
очувања 
животне 
средине

Спроводити 
едукације из 
области екологије, 
заштите животне 
средине и одрживог 
развоја на нивоу 
свих основних и 
средњих школа.

КЗМ, НВО, 
школе

 Број едукација

Број учесника/ца

Подигнут ниво 
знања о заштити 
животне средине 
и одрживог 
развоја.

2020-2023 Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Организовати 
еколошке 
радионице.

КЗМ, УГ, школе Број едукација

Број учесника/ца

Подигнут ниво 
знања о заштити 
животне средине 
и одрживог 
развоја.

2020-2023 Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

2.10 Мобилност младих
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ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ

РЕЗУЛТАТ
РОК ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА

Допринети већој 
информисаности 
младих о 
могућностима 
путовања унутар 
земље и ка 
иностранству

Промовисати 
могућности 
мобилности младих 
кроз промоцију 
европских, 
регионалних и 
националних 
програма 
мобилности 
младих.

КЗМ, УГ

Број програма 
НФО

Број младих 
који учествују 
у програмима 
НФО

Број обука, 
тренинга и 
курсева

Број корисника/
ца

Виши ниво 
образовања, 
виши ниво, 
обим и 
квалитет понуде 
неформалног 
образовања.

2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Промоција и 
организација 
омладинских 
размена, кампова, 
екскурзија, 
студенских посета 
за младе у земљи и 
иностранству.

КЗМ, УГ
Број промоција 

Број учесника/ца

Подигнута 
информисаност 
младих о 
програмима 
мобилности. 2020-2023

Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

Осмишљавање 
и спровођење 
програма обуке 
младих за путовања 
(како извадити 
документа, 
осигурање, визу, 
резервација и 
куповина карата 
и смештаја путем 
интернета и сл.) 
и промоција и 
едукација на тему 
страних језика.

КЗМ, адекватне 
институције, 
школе језика

Број одржаних 
обука Број 
младих који су 
учествовали

Број 
спроведених 
програма учења 
језика

Број младих 
који похађају 
програме учења 
језика

Виши ниво 
знања младих. 

2020-2023
Буџет Општине 
Бачка Паланка 
и НВО кроз 
донаторске 
програме

III Део – Механизми одрживости спровођења ЛАП-а општина Бачка Паланка

 3.1 Механизми за спровођење, праћење и евалуацију ЛАП-а

ЛАП за младе општине Бачка Паланка је документ којим општина препознаје 
проблеме са којима се суочавају млади људи на њеној територији и указује на предло-
жена решења и мере, а ради успостављања координисаног међусекторског приступа и 
осмишљавања заједничких активности са циљем решавања ових проблема.

ЛАП за младе постаје званичан оквир након што га Скупштина општине Бачка 
Паланка усвоји, а да би ЛАП био успешан у буџету општине Бачка Паланка морају бити 
опредељена средства за његово спровођење.

Праћење је системска активност прикупљања података и информација потребних 
за мерење успеха реализације планираних активности, програма, као и остварења поста-
вљених циљева. Планом су предвиђени квалитативни и квантитативни индикатори као 
јединице мере успеха активности и појединачних циљева. Извештај о праћењу реализа-
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ције Акционог плана представља основ 
за анализу и оцену квалитета плана, 
реалности његових елемената и његову 
ревизију.

Механизми који осигуравају 
успешно спровођење ЛАП-а су:

 - Канцеларија за младе

 - Савет за младе

 - Развијен цивилни сектор – 
организације младих и за 
младе

 - Сарадња између релевантних 
органа, институција и органи-
зација на локалном нивоу.

3.2. Начин спровођења ЛАП-а

ЛАП за младе општине Бачка 
Паланка за период 2020.-2023.године 
се спроводи кроз сарадњу општине и 
Канцеларије за младе, који заједничком 
одлуком и циљано укључују друге реле-
вантне особе, институције и организа-
ције.

Овим документом су дефинисане 
групе мера неопходних за унапређење 
квалитета живота младих на територији 
општине Бачка Паланка, представљене 
кроз 10 тематских области. Предвиђено 
је да КЗМ прати спровођење и оства-
ривање жељених промена, успоставља 
годишње приоритете и ради на промо-
цији и видљивости ЛАП-а на терито-
рији општине. Као носиоци активности 
предвиђене ЛАП-ом идентификовани 
су поред КЗМ, организације младих 
и за младе, невладине организације, 
институције из сектора образовања, 
здравства, културе, спорта, социјалне 
заштите и запошљавања. Поред оства-
ривања финансијске подршке за спро-
вођење активности из ЛАП-а на општин-
ском нивоу, идентификовани носиоци 
могу путем удруживања и уз подршку 
општине конкурисати код других дона-
тора, а ради остваривања финансијске 

подршке за спровођење мера дефиниса-
них ЛАП-ом.

Годишњи извештај о реализацији 
Акционог плана, КЗМ подноси Скупш-
тини општине Бачка Паланка.

Националном стратегијом за 
младе активни и укључени млади су 
препознати као битан основ за изградњу 
одговорних грађана и самог друштва. 
Током припреме ЛАП-а препознато је да 
су млади на територији општине Бачка 
Паланка неинформисани о значају и 
могућностима активног укључивања, 
а самим тим и немотивисани за покре-
тање иницијативе. Из тог разлога, овим 
ЛАП-ом је предвиђено успостављање 
локалног волонтерског сервиса, инфо 
центра за младе и центра за каријерно 
саветовање и вођење као основа страте-
гијског и одговорног подстицања младих 
на активизам и преузимање одговор-
ности, те унапређење њиховог положаја 
у заједници, као и унапређења квали-
тета живота младих у општини Бачка 
Паланка.

296

На основу члана члана 29. став 
1. тачка 11. Закона о смањењу ризика 
од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 87/2018) и члана 40. тачка 69. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
бр. 9/2019), Скупштина Општине Бачка 
Паланка на својој 40. седници одржаној 
дана 20. децембра 2019. године, усваја

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 

2019. и 2020. ГОДИНУ
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Општина Бачка Паланка
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
Број: II-217-9/2019
Дана: 20. децембар 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Годишњи план рада Општинског 
штаба за ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка за 2019. и 2020. годину 
обухвата:

 - задатке који су прописани 
важећим позитивним пропи-
сима, или наложени од стране 
виших органа, а из надлеж-
ности су локалне самоуправе, 
које је Општински штаб за 
ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка обављао и оба-
вља током 2019. године, а пре 
доношења овог Плана,

 - задатке који су Законом пропи-
сани, или наложени од стране 
виших органа, а из надлеж-
ности су локалне самоуправе 
где Општински штаб за ван-
редне ситуације Општине 
Бачка Паланка учествује као 
координатор, предлагач и ини-
цијатор,

 - приоритетне задатке Општин-
ског штаба за ванредне ситу-
ације Општине Бачка Паланка, 
где су утврђене непосредне 
изворне надлежности које су 
прописане важећим Законом о 
смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним 
ситуацијама ванредним ситу-
ацијама („Службени гласник 

Републике Србије“ бр. 87/18, 
Уредбом о саставу и начину 
рада штабова за ванредне 
ситуације („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 98/10) и 
другим прописима,

Годишњим планом рада обухвата 
се период јануар - децембар 2019. године 
и период јануар - децембар 2020. године. 
Период јануар - децембар 2019. године 
обухвата период почетка примене 
Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама 
ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 87/18 ). 
Овај период карактерише неуједначена 
пракса када је у питању надлежност 
локалне самоуправе у погледу области 
ванредних ситуација, као и опречна 
мишљења у погледу динамике и мето-
дологије доношења, односно усвајања 
одређених планова, програма и других 
аката које је локална самоуправа у оба-
вези по новом закону да донесе, из којих 
разлога крајем 2018. године Скупштина 
општине Бачка Паланка није одлучивала 
о Годишњем плану рада Општинског 
штаба за ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка, односно одлучивање о 
истом је омогућено након добијања одго-
варајућих смерница, упутстава и других 
релевантних података од Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије 
– Управе за ванредне ситуације Нови 
Сад. Период јануар - децембар 2020. 
године у основи се заснива на постојећим 
законским прописима и одговарајућим 
смерницама, упутствима и другим реле-
вантним подацима од Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије 
– Управе за ванредне ситуације Нови 
Сад, а његова реализација ће зависити 
и од динамике доношења подзаконских 
аката, који се очекују у 2020. години, а у 
надлежности су Владе Републике Србије 
и Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије.
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Поред наведених задатака, по 
налогу Републичког и Окружног штаба 
за ванредне ситуације, Општински штаб 
за ванредне ситуације Општине Бачка 
Паланка извршаваће и друге задатке који 
нису саставни део овог плана.  

I  ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА  

У 2019. и 2020. ГОДИНИ

1. Задаци који се односе на:

а/ Израду годишњег 
Извештаја о раду општинског 
Штаба за ванредне ситуације 
Општине Бачка Паланка за 
2019. годину.

б/ Израду и утврђивање 
предлога Годишњег плана 
рада општинског Штаба за 
ванредне ситуације Општине 
Бачка Паланка за 2021. 
годину.

2. Задаци који се односе на 
израду:

 - Процене ризика од катастрофа, 

 - Планова заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама за 
територију Општине Бачка 
Паланка

3. Информисање Штаба о реали-
зацији задатака, а односе се на:

 - Предузимање превентивних 
и других мера одбране од 
поплава, пожара, града и др.

 - Праћење опасности, информи-
сање и обавештавање станов-
ништва о опасностима, ризи-
цима који угрожавају станов-
ништво, материјална добра и 
животну средину и предузе-
тим превентивним мерама за 

смањење ризика од елементар-
них непогода и других несрећа

 - Активности локалних самоу-
права у вези довођења система 
за јавно узбуњивање у функ-
цију и стања система осма-
трања, раног упозоравања, 
обавештавања и узбуњивања 
из надлежности Општине,

 - Стање, управљање, евиденцију 
и проблематику склоништа 
на подручју Општине Бачка 
Паланка

 - Стање, предузете мере и про-
блеми у области у области 
заштите од неексплодира-
них убојних средстава, као и 
других актуелних задатака 
цивилне заштите у Општини 
Бачка Паланка,

 - Обуку Штаба, јединица, пове-
реника и активности стручно-
оперативних тимова Штаба,

 - Информисање Штаба о стању 
израђености планова заш-
тите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, као и плановима 
заштите од удеса у Општини 
Бачка Паланка.

4. Разматрање Информације о 
стању, предузетим мерама и 
проблемима у реализацији 
задатака у области заштите од 
пожара и рад ватрогасно-спа-
силачких јединица на терито-
рији Општине Бачка Паланка 
(ПВСЈ Општине).

5. Активности које се односе на 
координацију субјеката заш-
тите и спасавања на подручју 
Општине Бачка Паланка,

6. Друге задатке које наложи: 
МУП-Сектор за ванредне 
ситуације, Републички Штаб 
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за ванредне ситуације и Штаб за ванредне ситуације јужнобачког управног 
округа.

I

ОПЕРАТИВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
Ред.
број

САДРЖАЈ РАДА - 
АКТИВНОСТ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ САРАЂУЈЕ РОК НАПОМЕНА

1 2 3 4 5 6

1.

Израда предлога Годишњег 
извештаја о раду општинског 
Штаба за ванредне ситуације 

општине Бачка Паланка за 
2018. и 2019. годину.

Надлежна 
орг. јединица 
Општинске 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду
Командант и 

начелник Штаба

децембар 
2019. године 

- јануар 
2020. године

Доставља се 
на усвајање 
Скупштини 

општине

2.

Информисање Штаба о 
задацима које наложи 

МУП-Сектор за ванредне 
ситуације, Републички штаб 

за ванредне ситуације и 
Окружни штаб за ванредне 

ситуације и о њиховој 
реализацији

Надлежна 
орг. јединица 
Општинске 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба
МУП-СЗВС

РШЗВС
ОШЗВС

Током 
периода за 

који се План 
доноси

3.

Разматрање и давање 
мишљења на предлог 

Процене ризика од 
катастрофа и прибављање 

на исту сагласности 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије

Надлежна 
орг јединица 
Општинске 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба

У складу са 
роковима 

који 
произилазе 
из Закона 

о смањењу 
ризика од 

катастрофа 
и 

управљању 
ванредним 

ситуацијама

4.

Разматрање и давање 
мишљења на План и 

документе Плана заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама у Општини 
и прибављање на исти 

сагласности Министарства 
унутрашњих послова 

Републике Србије

Надлежна 
орг јединица 
Општинске 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба

У складу са 
роковима 

који 
произилазе 
из Закона 

о смањењу 
ризика од 

катастрофа 
и 

управљању 
ванредним 

ситуацијама
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5.

Анализа стања и 
организације заштите и 
спасавања на подручју 

Општине Бачка Паланка 
у 2019 и 2020. години 
и предлагање мера за 

унапређење стања заштите и 
спасавања

- Предесдник 
општине

- Одељење за 
привреду

- Општински 
штаб за ВС

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба
 

Током 2019. 
године и 

током 2020. 
године

6.

Праћење опасности, 
информисање  и 

обавештавање становништва 
о  опасностима, 

ризицима који угрожавају 
становништво, материјална 
добра и животну средину и 
предузимање превентивних 

и оперативних мера 
за смањење ризика од 

елементарних непогода и 
других несрећа током године

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба
        

Начелник    
Општ. управе

Током 
године, у 

зависности 
од 

опасности 
које 

угрожавају 
Општину

7.

Предлагање, разматрање 
и доношење закључка о 

именовању чланова стручно-
оперативних тимова за 

извршавање специфичних 
задатака заштите и 

спасавања

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

јануар 2020. 
године

8.

Разматрање Извештаја о 
стању и довођењу система за 
јавно узбуњивање (сирена) у 

функцију

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба

II и IV 
квартал 

2020. године 

9.

Разматрање Извештаја о 
предузимању превентивних 
мера у области одбране од 
поплава из надлежности 
Општине Бачка Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба
        

Надлежно  
               ВДП

IV троме-
сечје 2020. 
(у случају 

поплава Из-
вештај ће се 
разматрати 
непосредно 
по спровед-
ним актив-

ностима 
одбране од 
поплава)

  10. 

Разматрање Извештаја 
о стању, управљању, 

евиденцији и проблематици 
склањања на подручју 

Општине Бачка Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба

III квартал 
2020. године
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11.

Информисање Штаба о 
стању израђености планова 

заштите и спасавања 
у јединицама локалне 

самоуправе, као и плановима 
заштите од удеса у Општини 

Бачка Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба

Током 2020. 
године (у 
складу са 
роковима 

који 
произилазе 

из 
Правилника 

о начину 
израде и 
садржају 

плана 
заштите од 

удеса)

12.

Покретање иницијативе 
за израду Плана заштите 
од пожара за територију 
Општине Бачка Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у    
Новом Саду

децембар 
2019- март 

2020.

13.

Покретање иницијативе за 
израду Санационог плана 
за отклањање последица 
од пожара на територији 
Општине Бачка Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у    
Новом Саду Април 2020.

14.

Разматрање Информације 
о активностима, стању, 
предузетим мерама и 

проблемима у реализацији 
задатака Ватрогасно-
спасилачке јединице у 

Општини Бачка Паланка у 
2019 и 2020. години

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба

Командир 
  ВСЈ у Општини

II и IV 
тромесечје 

2020. године

15.

Разматрање Извештаја о 
функционисању система 

одбране од града на подручју 
Општине Бачка Паланка у 

2019. и 2020. години

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба

II и IV 
тромесечје 

2020. године
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16

Разматрање Извештаја о 
спровођењу превентивних 
мера заштите од пожара на 
територији Општине Бачка 

Паланка и о реализацији 
Плана превентивних мера 
заштите од пожара и код 

субјеката који складиште, 
користе и превозе опасне 

материје

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба

Током 2019. 
и 2020.

године (у 
складу са 
роковима 

који 
произилазе 

из 
Правилника 

о начину 
израде и 
садржају 

плана 
заштите од 

удеса)

17.

Разматрање Информације 
о стању попуне и 

оспособљености јединица, 
повереника и заменика 

повереника цивилне заштите 
и јединица цивилне заштите 

опште намене Општине 
Бачка Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба

III 
тромесечје 

2020. године

18.

Разматрање Информације 
о облицима сарадње 

између свих субјеката 
система заштите и 

спасавања на територији 
Општине Бачка Паланка ( 

привредна друштва и друга 
правна лица, невладине 

организације, Војска, МУП, 
инспекцијски и други 
органи), у реализацији 

задатака заштите и 
спасавања на подручју 

Општине Бачка Паланка

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба

III 
тромесечје 

2020. године

19.

Разматрање Информације о 
свим видовима обучавања 

субјеката из области заштите 
и спасавања у Општини 
Бачка Паланка у 2019. и 

2020. години

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду

Начелник Штаба

IV 
тромесечје 

2020. године
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20.

Разматрање Извештаја о 
раду стручно-оперативних 

тимова за извршавање 
специфичних задатака 
заштите и спасавања 

(образованих за потребе 
Штаба) у 2019. и 2020. 

години

Начелник 
Штаба

Надлежна 
орг јединица 
Општинске 

управе

Са руководиоцем 
СОТ-а,

Са члановима 
Штаба

IV 
тромесечје 

2020. године

21.

Израда предлога Годишњег 
плана рада општинског 

Штаба за ванредне ситуације 
општине Бачка Паланка за 

2021. годину

Надлежна 
орг. јединица 
Oпштинскe 

управе

Управа за ВС у 
Новом Саду
Командант и 

начелник Штаба

Децембар 
2020

Доставља се 
на усвајање 
Скупштини 

општине

22.

Остала актуелна питања која 
се односе на предузимање 

превентивних и других 
мера у реализацији 

задатака цивилне заштите 
(снабдевање и квалитет 

пијаће воде, о спроведеним 
мерама заштите стрних 

усева и др.)

Начелник 
Штаба

Надлежна 
орг јединица 
општинске 

управе

Са руководиоцем 
СОТ-а,

Са члановима 
Штаба

297

На основу члана 45. став 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 и 47/2018), члана 5. Одлуке 
о начину обављања функција у органима Општине и Општинском јавном правобрани-
лаштву („Службени лист Општине Бачка паланка“ , бр.20/2008 и 2/2010) ,  члана 64. став 
1. тачка 22. и  138. став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019), и члана 62. став 1. Пословника Општинског већа Општине 
Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2019), Општинско 
веће Општине Бачка Паланка  на 173. седници одржаној дана 4. децембра 2019. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одређивању члана Општинског већа Општине Бачка Паланка 

на сталном раду 

I

 На сталном раду у Општинском већу Општине Бачка Паланка од 29. новембра 2019. го-
дине  налази се  Споменка Роквић дипл.инж пољопривреде из Бачке Паланке.  

II

Ово Решење  објавити у „Службеном листу Општине Бачка Паланка“.
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О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-119-53/2019
Дана: 4. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.       

298

На основу члана 18. Став 3. 
Одлуке о обављању комуналним делат-
ности („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр.12/2013) члана 64. тачка 22. 
и 138. став 1. Статута Општине  Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019) и члана 
62. став 1. Пословника Општинског 
Већа („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр.24/2019),  Општинско веће 
Општине Бачка Паланка на својој 175. 
седници одржаној дана 13. децембра  
2019. године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Ценовник 
услуга ДОО „Дунавпревоз“ Бачка 

Паланка на приградским линијама 
Oпштине Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Ценовник 
услуга ДОО „Дунавпревоз“  Бачка 
Паланка изказан у Образцу понуде бр. 
9 – Понуда бр.01-146/2019 од 21. јануара 
2019. године ( од стране 44 до стране 46 )  
који чини саставни део овог решења.

II

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

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-344-49/2019
Дана: 13. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик  председника 
Општинског већа

Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, с.р.
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На основу члана 45. став 7. 
Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 
и 47/2018), члана 64. и  138. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019), и члана 62. став 1. Послов-
ника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка  на 173. 
седници одржаној дана 4. децембра 2019. 
године, донело је 

З А К Љ У Ч А К
о измени Закључка о задужењима 

чланова Општинског већа 
Општине Бачка Паланка

I

У Закључку о задужењима чла-
нова Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 14/2016)

 - мења се члан I став 1. тачка 1. 
и гласи: 

„Зоран Јовичин , за област јав-
них прихода и расхода Општине и орга-
низација које се финансирају из буџета и 
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фондова Општине.“
 - Мења се члан I став 1. тачка 4. 

и гласи:
„Споменка Роквић, за област ту-
ризма и угоститељства.“   

II

Овај Закључак објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-119-52/2019
Дана: 4. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.       
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На основу члана 4. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), члана 64. и члана 
138. став 1. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 9/2019) и члана 
62. став 1. Пословника Општинског 
већа Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 24/2019), Општинско веће Општине 
Бачка Паланка на својој 175. седници, 
одржаној дана 13. децембра  2019. године, 
донело је

Р Е Ш Е Њ Е 
о сагласност на Програм 

комуналних радова Јавног 
комуналног предузећа 

„Комуналпројект“ Бачка Паланка 
за 2020. годину и План рада 

Прихватилишта за псе – азил ЈКП 
„Комуналпројект“ за 2020. годину.

I

Даје се сагласност на Програм 
комуналних радова Јавног комунал-
ног предузећа „Комуналпројект“ Бачка 
Паланка за 2020. годину и План рада 
Прихватилишта за псе – азил ЈКП 
„Комуналпројект“ за 2020. годину.

Акте из става један овог члана 
усвојио је Надзорни одбор Јавног кому-
налног предузећа „Комуналпројект“ 
Бачка Паланка на  својој 43. седници, 
одржаној дана 9. децембра  2019. године.

Програм комуналних радова 
Јавног комуналног предузећа „Комунал-
пројект“ Бачка Паланка за 2020. годину 
и и План рада Прихватилишта за псе 
– азил ЈКП „Комуналпројект“ за 2020. 
годину, чини обавезни прилог-саставни 
део овог решења.

II

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

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-352-227/2019
Дана: 13. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик  председника 
Општинског већа

Општине Бачка Паланка
Александар Борковић, с.р.
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На основу члана 138. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“,  
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број 9/2019) и члана 62. Пословника 
о Општинског већа општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), Општин-
ско веће општине Бачка Паланка, на 
својој 175. седници, одржаној дана 13. 
децембра 2019.  године, донело је 

РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за јавну 

безбедност Општине  
Бачка Паланка

I

Образује се Савет за јавну безбед-
ност Општине Бачка Паланка у следећем 
саставу:

 - МИТА ЛАЧАНСКИ, представ-
ник локалне самоуправе, за 
председника

 - МИЛОРАД ПАРИПОВИЋ, 
представник локалне самоу-
праве, за члана

 - НЕБОЈША БУХА, представ-
ник Полицијске станице, за 
члана

 - МИЛАН КНЕЖЕВИЋ, пред-
ставник Основног јавног тужи-
лаштва, за члана

 - ОЛИВЕРА УРОШЕВ, пред-
ставник Органа за прекршаје, 
за члана

 - ОЛГА ПАЛИШАШКИ, пред-
ставник Правобранилаштва 
Општине Бачка Паланка

 - Др ГОРАН СТУПАР, представ-
ник Дома здравља, за члана

 - ВЕРА ПЕТРОВИЋ, представ-
ник Центра за социјални рад, 
за члана

 - РАЈКА ПОЈУЖИНА, пред-
ставник локалне самоуправе, 
за члана

 - ЂОКА МИЛИЋ, представник 
образовања, за члана

 - ВОЈИСЛАВ ЗУБАЦ, пред-
ставник Месних заједница, за 
члана 

II

Задатак Савета из тачке I овог 
решења је да прати стање јавне безбед-
ности на територији Општине Бачка 
Паланка и да у складу са надлежностима 
предлаже овлашћеним органима мере и 
активности у циљу решавања проблема 
из ове области.

Мандат Савета за јавну безбед-
ност Општине Бачка Паланка траје 4 
(словима: четири) године.

III

Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење о образовању 
Савета за јавну безбедност Општине 
Бачка Паланка број: III-214-2/2015 од 
28. маја 2015. године,  као и све касније 
измене.

IV

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Општина Бачка Паланка
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III–21-4/2019
Дана: 11. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик  председника
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Општинског већа
Општине Бачка Паланка

Александар Борковић, с.р.
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На основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-
испр.), члана 64. и  138. став 1. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), као и члана 62. став 1. Послов-
ника Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка је на 
својој 175. седници, одржаној дана 13. 
децембра 2019. године, донело  

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на 

Правилник  о унутрашњој 
организацији и систематизацији 

радних места Установе: Културни 
центар Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места Установе: Културни 
центар Бачка Паланка, који је донео 
директор Установе: Културни центар 
Бачка Паланка  под бројем 312/2019 од 
децембра 2019. године. 

II

Ступањем овог правилника 
на снагу престаје да важи Правил-
ник осистематизацији радних места 
Установе:Културни центар Бачка 
Паланка бр.196/2019 од септембра 2019. 

године са свим каснијим изменама 
и допунама ( на који је дата саглас-
ност Општинског већа Општине Бачка 
Паланка бр. III-110-6/2019 од  2. октобра 
2019. године)  .

III

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-110-10/2019
Дана: 13. октобра 2019. године
 БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик  председника 
Општинског већа

Општине Бачка Паланка
Александар Борковић, с.р.
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На основу члана 2., 13. и 14.  
Закона о биомедицински потпомогнутој 
оплодњи („Сл.гласник РС“, бр.40/2017 
и 113/2017 – др. закон), члана 138.  Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
број 9/2019), члана 62. Пословникa о 
раду  Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“,  број 24/2019) на својој 
175 . седници, одржаној дана 13. децем-
бра 2019. године, доноси 

П Р А В И Л Н И К
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, 

КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ 
И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА 

ПРАВА НА НАКНАДУ 
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ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ 
ОПЛОДЊУ

Члан 1.

Овим правилником уређују се 
ближи услови, критеријуми, начин и 
поступак за остваривање права на нак-
наду трошкова за вантелесну оплодњу.

Члан 2.

Право на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу може да оствари 
жена за услугу која се пружа у здравстве-
ним установама чији је рад верифико-
вало Министарство здравља Републике 
Србије.

Право из става 1. овог члана може 
да оствари:

1. Жена која је претходно без 
успеха имала три покушаја 
вантелесне оплодње на терет 
средстава обавезног здравстве-
ног осигурања , а у моменту 
доношења одлуке Комисије 
за популациону политику (у 
даљем тексту: Комисија) о 
испуњености услова за укљу-
чивање у процес вантелесне 
оплодње није навршила 42 
година живота. 

2. Жена која је старија од 42 
године, независно од броја 
покушаја вантелесне оплодње, 
а у моменту доношења одлуке 
Комисије о испуњености 
услова за укључивање у про-
цес вантелесне оплодње није 
навршила 44. године живота.

3. Жена која је рађала, али нема 
живо дете, или има једно дете, 
а нема услова да природним 
путем добије друго дете, а у 
моменту доношења одлуке 
Комисије о испуњености 

услова за укључивање у про-
цес вантелесне оплодње није 
навршила 44 године живота. 

Члан 3.

Право на накнаду трошкова ван-
телесне оплодње жена може да оствари 
према следећим критеријумима:

 - Да има држављанство Репу-
блике Србије;

 - Да има важећу личну карту;

 - Да има пребивалиште на 
територији Општине Бачка 
Паланка најмање годину дана 
пре подношења захтева;

 - Да остварује право на здрав-
ствену заштиту преко Репу-
бличког завода за здравствено 
осигурање;

 - Да јој је поред одговарајућег 
лечења констатована неплод-
ност и то како код жена које 
нису рађале (примарни стери-
литет) тако и код жена које су 
рађале, али немају живо дете 
или имају једно дете, а немају 
услова да природним путем 
добију друго дете (секундарни 
стерилитет);

 - Да  је према одлуци Комисије 
за популациону политику жена 
укључена у поступак ванте-
лесне оплодње;

 - Да је Антимилеров хормон 
минимум 0,6;

 - Да постоји извештај изабраног 
гинеколога да жена испуњава 
здравствене критеријуме за 
укључивање у поступк ванте-
лесне оплодње;
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Члан 4.

Право на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу може се остварити 
за један покушај вантелесне оплодње.

Члан 5.

Захтев за остваривање права 
на накнаду трошкова за вантелесну 
оплодњу подноси се  Комисији за попу-
лациону политику Општине Бачка 
Паланка, а путем писарнице Општинске 
управе.

Уз захтев, подносилац захтева 
прилаже и следеће:

 - Уверење о држављанству РС;

 - Фотокопију важеће личне 
карте и очитане личне карте 
уколико је чипована;

 - Уверење о пребивалишту, 
односно боравишту на терито-
рији Општине Бачка Паланка;

 - фотокопију оверене здравс-
твене књижице; 

 - извод из матичне књиге вен-
чаних или оверена изјава од 
стране два сведока да пар 
остварује заједницу живота 
у складу са законом којим се 
уређују породични односи, (у 
случају ванбрачне заједнице);

 - мишљење изабраног гинеко-
лога да жена испуњава здрав-
ствене критеријуме за укљу-
чивање у поступак вантелесне 
оплодње;

 - предрачун здравствене уста-
нове која се налази на листи 
РФЗО, а која ће спроводити 
поступак вантелесне оплодње 
који обухвата и трошкове 
лечења и неопходних лекова;

 - да је Антимилеров хормон 
(АМХ) минимум 0,6;

 - уколико нема навршених 42. 
године живота: потврду Репу-
бличког Фонда за здравствено 
осигурање да су обављена три 
покушаја вантелесне оплодње 
на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања;

 - у случају да се ради о секундар-
ном стерилитету неопходно је 
приложити извод из матичне 
књиге рођених за прво дете;

Члан 7.

Испуњеност услова за оствари-
вање права на финансирање трошкова 
поступка вантелесне оплодње утврђује 
Комисија за популациону политику.

Задатак Комисије је да након раз-
матрања приспелих захтева надлежном 
Одељењу достави Мишљење у погледу 
испуњености услова из члана 3. овог 
Правилника.

Приоритет у признавању права 
обезбеђује се жени која у моменту подно-
шења захтева нема децу и која у текућој 
години навршава 44. године живота.

Члан 8.

     Надлежно Одељење, на основу 
Мишљења Комисије из члана 7. Овог 
Правилника, доноси Решење о испуње-
ности услова за финансирање покушаја 
вантелесне оплодње. 

  Против Решења из члана 8. 
Одлуке може се поднети жалба Општин-
ском већу Општине Бачка Паланка у 
року од 15 дана од дана пријема решења.

Члан 9.

   Средства за остваривање права 
на финансирање покушаја вантелесне 
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оплодње из Буџета Општине Бачка 
Паланка преносе се здравственој уста-
нови која обавља поступак вантелесне 
оплодње, а на основу Решења о испуње-
ности услова за финансирање покушаја 
вантелесне оплодње које доноси Општин-
ска управа Општине Бачка Паланка и 
предрачуна који доставља здравствена 
установа Општинској управи Општине 
Бачка Паланка.

    Средства из става 1. Овог члана 
преносе се према могућностима буџета 
Општине Бачка Паланка, а по редоследу 
подношења захтева.

Члан 10.

Средства за остваривање права 
на финансирање покушаја вантелесне 
оплодње обезбеђују се у Буџету Општине 
Бачка Паланка.

Средства одобрена на име финан-
сирања поступка вантелесне оплодње 
преносе се на основу предрачуна за 
трошкове вантелесне оплодње на текући 
рачун здравствене установе која ће спро-
водити поступак вантелесне оплодње.

Средства из става 1. овог члана 
преносе се према могућностима буџета 
Општине Бачка Паланка, а по редоследу 
подношења захтева.

Члан 11.

Корисник финансијске помоћи за 
вантелесну оплодњу и здравствена уста-
нова којој ће бити уплаћена средства 
су дужни да додељена средства кори-
сте искључиво за намену за коју су им 
додељена.

Доказ о наменском трошењу 
додељених средстава је извештај са 
рачунима здравствене установе о спро-
веденом поступку вантелесне оплодње, 
који је корисник финансијске помоћи за 
вантелесну оплодњу дужан да достави 

Општинској управи Општине Бачка 
Паланка, Одељењу за друштвене делат-
ности у року од 30 дана од дана завр-
шетка поступка вантелесне оплодње.

Уколико корисник финансијске 
помоћи за вантелесну оплодњу не дос-
тави извештај са рачунима здравствене 
установе у предвиђеном року, а постоје 
валидни докази да је здравствена уста-
нова кориснику средстава доставила 
неопходну документацију , сматраће се 
да средства нису наменски утрошена 
и против истог се покреће поступак за 
повраћај пренетих средстава увећаних за 
затезну камату.

Корисник средстава односно 
Здравствена установа дужни су да изврше 
повраћај неутрошених средстава, у про-
тивном против истих ће се покренути 
поступак за повраћај средстава увећаних 
за законску затезну камату.  

Члан 12.

Ступањем на снагу овог Правил-
ника престаје да важи Правилник о бли-
жим условима, критеријумима, начину и 
поступку остваривања права на накнаду 
трошкова за вантелесну оплодњу („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
2/2018 и 12/2018)

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-86/2019
Дана: 13. децембра 2019.  године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик  председника 
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Општинског већа
Општине Бачка Паланка,

Александар Борковић, с.р.

304

На основу члана 33. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 
предузећа „Стандард“ из Бачке Паланке са Законом о јавним предузећима („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 23/2016 и 35/2016), члана 64. и члана 138. став 1. Ста-
тута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 9/2019) 
и члана 62. став 1. Пословника Општинског већа Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 24/2019), Општинско веће Општине Бачка Паланка 
на својој 176. седници, одржаној дана 18. децембра  2019. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на  Ценовник услуга Јавног предузећа „Стандард“ 

Бачка Паланка за 2020. годину

I

Даје се сагласност на Ценовник услуга  ЈП"Стандард“ за 2020. годину  бр. 06-346/2-
19,   који је Надзорни одбор овог јавног предућа усвојио  на својој 35. седници одржаној 
дана 12. децембра 2019. године.

1. ПОГЛАВЉЕ – АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ

ДЕО 1.1. АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ И УСЛУГЕ јед. мере Вредност

1 Месечна накнада за послове управљања на јавним путевима, 
путним објектима, саобраћајној сигнализацији и опреми месечно 715.000,00

2 Месечна накнада за послове управљања на дечијим игралиштима, 
спортским теренима  и урбаном мобилијару месечно 88.000,00

3 Месечна накнада за послове управљања на пословним простором 
и гаражама у јавниј својини месечно 253.000,00

4 Месечна накнада за послове управљања на јавном осветљењу, 
видео надзору, оптичке телекомуникационе мреже месечно 88.000,00

ДЕО 1.2. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ јед. мере Вредност

5

Стручни надзор у току извођења радова и извршења услуга. 
Цена се одређује у висини 3% од вредности изведених радова 
и извршених услуга. Минимална вредност стручног надзора 
је 75.000,00 динара за комплет надзор за изведене радове или 
извршене услуге. 

% 3

6
Техничка контрола – цена се одређује од 2,2 - 2,5% од износа 
израде пројектне документације. Минимална вредност је 
15.000,00 динара за појединачну свеску ПГД-а. 

% 2,2-2,5
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7
Технички пријем објеката– цена се израчунава од 0,3-0,5% од 
вредности инвестиције по инжињеру (врсти надзора). Минимална 
вредност је 50.000,00 динара појединачно по инжињеру. 

% 0,3-0,5

8
Израда елабората, скица, предмера и предрачуна  и сл. 
документације за јед. локалне самоуправе. Обрачун по часовима 
ангажовања запослених, коришћења средстава, испорука и др. 

дин/час 5.500,00

9
Ангажовање инж. на другим пословима. Обрачун по часовима 
ангажовања запослених, коришћења средстава, испорука писмена 
и друге документације и др.

дин/час 5.500,00

10 Административни послови на подношењу Захтава у систему 
обједињене процедуре за локацијске услове 1 захтев 5.000,00

11 Административни послови на подношењу Захтава у систему 
обједињене процедуре зе грађевинску дозволу 1 захтев 8.450,00

12 Административни послови на подношењу Захтава у систему 
обједињене процедуре зе пријаву радова и остале врсте Захтева 1 захтев 4.000,00

13 Коришћење путничког аутомобила за послове по Налогу. Цена по 
пређенoм километрима. дин/км 35,00

ДЕО 1.3. ТАКСЕ 

14

Таксе према надлежним Институцијама а за извршење послова 
и услуга добијених по Налогу општине Бачка Паланка а  по 
истављеним Рачунима или Фактурама. Приликом вршења 
Наплате прилажу се таксе и фактуре. 

такса по Рачуну

15 Коефицијент корекције-у зависности од сложености посла % +/-30%

2. ПОГЛАВЉЕ – УРБАНИЗАМ
ДЕО 2.1 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА. јед. мере Вредност

1 ПГР - План генералне регулације површина < 40 ха ха 15.587,00
2 ПГР - План генералне регулације повр.а од 40-60 ха ха 13.189,00
3 ПГР - План генералне регулације повр. од 60-100 ха ха 10.431,30
4 ПГР - План генералне регулације повр. од 100-150 ха ха 7.793,50
5 ПГР - План генералне регулације површина >150 ха ха 6.474,60
6 ПДР - План детаљне  регулације површине  < 1 ха ха 491.590,00
7 ПДР - План детаљне  регулације површине од 1-2 ха ха 323.730,00
8 ПДР - План детаљне  регулације површине од 2-4 ха ха 239.800,00
9 ПДР - План детаљне  регулације површине од 4-8 ха ха 161.865,00
10 ПДР - План детаљне  регулације површине од 8-12 ха ха 137.885,00
11 ПДР - План детаљне  регулације површине од 12-18 ха ха 115.104,00
12 ПДР - План детаљне  регулације површине од 18-40 ха ха 83.930,00
13 ПДР - План детаљне  регулације површине > 40 ха ха 68.343,00

14
Измена и допуна усвојене Планске документације. Вредност се 
израчунава као процентуално умањење  вредност новог Планског 
документа, а који зависи од сложености израде Плана. 

% 20-70

15.
Минимална вредност израде ПДР-а или ПГР или Измене ових 
Планова је 120.000,00 динара (уколико је вредност израде 
Планске документације мањи од минималне вредности) 

пауш. 120.000,00

15.1. Просторни план ха 150,00 
-400,00
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ДЕО 2.2 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

16 површине < 0.6 ха ха од 182.030 
– 904.700

17 површине од 0.6-1.0 ха ха од 163.500 
– 752.100

18 површине од 1.0-2.0 ха ха од 136.250 - 
599500

19 површине од 2.0-3.5 ха ха од 99.190 – 
452.350

20 површине од 3.5-7.0 ха ха од 61.040 – 
272.500

21 површине >7.0 ха ха од 54.500 – 
250.700

22 Минимална вредност израде УП-а је 120.000,00 динара (уколико 
је вредност израде УП-а  мањи од минималне вредности) паушал 120.000,00

23
Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на 
животну средину. Вредност Стратешке процена се израчунава 
као проценат од цене израде Планског документа.

% 10-15%

ДЕО 2.3 ПРОЈЕКАТ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ Јед. мере Јед. Цена

24 Пројекат парцелације и препарцелације Цена се формира у односу 
на укупан број  обрађиване/их и новоформиране/них парцела. парцела 10.000,00

3. ПОГЛАВЉЕ – ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И САОБРАЋАЈ

рб Назив јед. мере Вредност

ДЕО 3.1 ПРОЈЕКТИ НИСКОГРАДЊЕ И ЛИНИЈСКИ ОБЈЕКТИ

1
Нова градња, реконструкција, санација саобраћајнице. За дужине 
мање од 1 км се обрачунава цена до 1 км, а веће деонице тачна 
дужина  (км) х цена 1 км. 

дин/км 330.000,00

2
Нова градња, реконструкција, санација некатегорисаних  путева 
(пољских, шумских и сл). За дужине мање од 1 км се обрачунава 
цена до 1 км, а веће деонице тачна дужина  (км) х цена 1 км.

дин/км 104.500,00

3
Нова градња, реконструкција, санација тротоара, пешачких стаза 
и бициклистичких стаза. У цену је урачуната само  површина 
коловоза.

дин/м2 126,50

4 Нова градња, реконструкција, санација паркинга са атмосферском 
канализацијом дин/м2 1.100,00

5

Нова градња, реконструкција, санација слободних површина 
(дворишта, спортских терена, саобраћајно манипулативних 
површина и сл.). Обрачун по м2 третираног простора. У цену 
није урачунат пројекта канализације.

дин/м2 126,50

6
Партерног уређења улица или простора јавне намене- пешачке 
стазе, тргови и сл. Пројекти линијских објеката и остале 
инфраструктуре се обрачунавају засебно Обрачун по м2 простора. 

дин/м2 148,50

7
Нова градња, реконструкција, санација простих четворокраких 
и трокракраких раскрсница. У цену је урачуната само коловозна 
конструкција.

дин/ком 3.300.000,00

8
Нова градња, реконструкција, санација БУС стајалишта 
– саобраћајне површине и пешачке комуникације на БУС 
стајалишту

дин/ком 110.000,00

9 Нова градња, реконструкција, санација канализације дин/м 297,00



2076 страна - Броj 33/2019        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА       25. децембар 2019. године

10 Нова градња, реконструкција, санација водовода дин/м 148,50
11 Нова градња, реконструкција, санација jавног осветљења дин/м 330,00

12 Уређење површина са урбаним мобилијаром, киосцима и другим 
објектима на јавним површинама. дин/м2 22,00

13 Успостављање система видео надзора или WI FI hotspotova  по 1 
(једној локацији) локацији дин/лок 88.000,00

14 Опремање раскрснице са светлосном сигнализацијом (комплет) 
за трокраке и просте четворокраке раскрснице дин/лок 385.000,00

15
Минимална вредност израде техничке документације од 1 до 12 
је 100.000,00 динара (уколико је вредност израде документације 
мањи од минималне вредности)

пауш 110.000,00

ДЕО 3.2 ПРОЈЕКТИ ЗА ОБЈЕКТЕ ВИСОКОГРАДЊЕ. јед. мере Вредност

16 ИДР нова градња, реконструкција, санација – Архитектура дин/м2 104,50

17 ИДП реконструкција, санација – Архитектура (помоћни, 
економски објекти) дин/м2 148,50

18 ИДП реконструкција, санација – Архитектура (јавни, стамбени, 
пословни објекти) дин/м2 216,70

19 ИДП реконструкција, санација – Конструкција дин/м2 93,50
20 ИДП реконструкција, санација – Водовод и канализација дин/м2 38,50
21 ИДП реконструкција, санација – Електро инсталације дин/м2 52,80

22 ИДП реконструкција, санација – слаба струја, телекомуникације 
и видео надзор дин/м2 49,50

23 ИДП реконструкција, санација - Машинске инсталације дин/м2 66,00
24 ПГД  - Архитектура дин/м2 286,00
25 ПГД  - Конструкција дин/м2 148,50
26 ПГД – Водовод и канализација дин/м2 66,00
27 ПГД  - Електро инсталације дин/м2 79,20

28 ПГД  - Електро инсталације – слаба струја, телекомуникације и 
видео надзор дин/м2 77,00

29 ПГД – Машинске инсталације дин/м2 143,00
30 Минимална вредност комплетног ИДР-а са свим свескама пауш. 80.000,00
31 Минимална вредност комплетног ИДП-а са свим свескама пауш. 120.000,00
32 Минимална вредност комплетног ПГД-а са свим свескама пауш. 150.000,00
33 Минимална вредност комплетног ПЗИ-а са свим свескама пауш. 120.000,00

ДЕО 
3.3. ИЗРАДА ЗАСЕБНИХ ПРОЈЕКАТА

34 ИДР. Цена се израчунава: вредности израде ПГД а х %. % 67
35 ИДП Цена се израчунава као вредности израде ПГД из х %. % 90
36 ПГД Цена се израчунава: вредности израде ПГД-а х %. % 100

37 ПЗИ Цена се израчунава: вредности израде ПГД-а х % (у случају 
када се ради ИДР+ПГД+ПЗИ). % 90

38 ПЗИ Цена се израчунава: вредности израде ИДП-а х % (у случају 
када се ради ИДП+ПЗИ). % 100

39 ПИО објекта. Цена се израчунава: вредности израде ПГД-а из х 
%. У цену није урачунат геодетски снимак. % 90

40 Минимална вредност ИДР-а пауш. 40.000,00
41 Минимална вредност ИДП-а пауш. 54.000,00
42 Минимална вредност ПГД-а пауш. 60.000,00
43 Минимална вредност ПЗИ-а пауш. 54.000,00

ДЕО 
3.4. ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

44 Елаборат противпожарне заштите дин/м2 55,00
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45 Главни пројекат ППЗ дин/м2 132,00

46 Елаборат енергетске ефикасности, за зграде, израђен према 
прописима о енергетској ефикасности зграда дин/м2 69,30

46.a Студија техничко – економске оправданости пројекта унапређења 
Енергетске ефикасности по објекту 27.500,00

47 Снимање постојећег стања објекта за потребе израде 
документације дин/м2 68,20

48 Снимање постојећег стања на терену за потребе израде 
документације дин/м2 16,50

49 Израда „грубих“ предмера и предрачуна за објекте дин/м2 38,50
49.1. Израда „грубих“ предмера и предрачуна за објекте нискоградње дин/м2 22,00

50

Израда ИЗС Извештај о затеченом стању објекта (за потребе 
поступка озакоњења објеката). у цену није урачунат геодетски 
извештај. Цена се израчунава: вредности израде ПГД-а из дела 
(1,2,3) х %

% 90,00

51 Пројекат рушења објеката по 1 локацији (1 парцела) по локацији 24.000,00
ДЕО 
3.5. САОБРАЋАЈ јед. мере Вредност

52

Предпројектни сагласност и услови за паралелно вођење 
инсталација уз пут – без укрштања са путевима. До 1 км се цена 
обрачунава као 1 км, а за дужину преко 1 км  цена се обрачунава 
по формули Л х цена по км 

км 7.194,00

53 Предпројектни сагласност и услови за укрштање са путевима. 
Обрачун за једно подбушивање. по 1 локац. 5.995,00

54
Сагласност и услови за подбушивање коловоза за постављање 
инсталација у труп пута и заштитном појасу пута. Обрачун за 
једно подбушивање.

по 1 локац. 5.995,00

55 Сагласност и услови за просецање коловоза ради постављања 
инсталација у труп пута и заштитни појас пута по 1 локац. 5.995,00

56
Сагласност и услови за отклањање кварова на објектима и 
инсталацијама уграђеним у јавни пут (1 локација је максимално 2 
раскрснице и коловоз између њих)

по 1 локац. 5.995,00

57 Сагласност и услови за постављање рекламних ознака по 1 локац. 5.995,00

58 Сагласност и услови за прикључак на улицу/општински/ 
некатегодисани пут индивидуално становање по 1  парц. 5.995,00

59 Сагласност и услови за прикључак на улицу/општински/ 
некатегодисани пут у надлежности  вишепородични објекти по 1  парц. 17.985,00

60 Сагласност и услови за прикључак на улицу/општински/ 
некатегодисани пут у надлежности пословни објекти по 1  парц. 17.985,00

61 Сагласност и услови за обављање спортске или друге 
манифестације по маниф. 5.995,00

62 Издавање посебне дозволе за ванредни превоз/сагласности.  
Обрачун за један превоз. по 1 прев. 5.995,00

63
Остали услови, саласности, мишљења и други акти прописани 
Законом о безбедности саобраћаја, Законом о јавним путевима, 
Закон о планирању и изградњи и другим подзаконским актима

ком 11.990,00

64

Израда Саобраћајног пројекта за регулисање саобраћаја за 
време извођења радова или неког другог разлога за временско 
ограничено трајање на деоницама до 500 м у насељеном месту. 
Обрачун до 500 м деонице.

500 м 66.000,00

65 за наредних 100 м 100 м 6.600,00

66

Израда Саобраћајног пројекта за регулисање саобраћаја за 
време извођења радова или неког другог разлога за временско 
ограничено трајање ван насељених места. Обрачун до 1000 м 
деонице.

ком 66.000,00
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67 за наредних започетих 1000 м 1000 м 11.000,00

68
Израда Саобраћајног пројекта за техничко регулисање саобраћаја 
у насељеном месту – за насеља или делове насеља. Цена је до 
500 м.

ком 88.000,00

69 за наредних започетих 100 м 100 м 11.000,00

70 Израда Саобраћајног пројекта за техничко регулисање саобраћаја 
ван насељеног места. Цена је до 1.000 м. ком 77.000,00

71 за наредних започетих 1000 м 1000 м 11.000,00

72

Израда Саобраћајног пројекта за техничко регулисање саобраћаја 
у насељеном месту – за насеља или делове насеља у склопу 
израде пројеката у складу са Законом о планирању и изградњи 
(Цена за ПГД је 60% од вредности а за ПЗИ је 40% вредности). 
Цена је до 500 м.

ком 88.000,00

73 за наредних започетих 100 м 100 м 11.000,00

74

Израда Саобраћајног пројекта за техничко регулисање саобраћаја 
ван насељеног места у склопу израде пројеката у складу са Законом 
о планирању и изградњи (Цена за ПГД је 60% од вредности а за 
ПЗИ је 40% вредности). Цена је до 1.000 м деонице.

ком 77.000,00

75 за наредних започетих 1000 м 1000 м 11.000,00

76 Израда  планова техничког регулисања саобраћаја комплет 
насеља са катастром саобраћајних знакова - у насељеном месту. км 66.000,00

77 Остали инжињерски радови на пословима регулисања саобраћаја 
– инжењер час час 5.995,00

4. ПОГЛАВЉЕ – ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОМЕХАНИКА
ДЕО 
4.1. ГЕОДЕЗИЈА јед. мере Вредност

1
Израда пројекта геодетског обележавања за потребе парцелације 
и препарцелације катастарских парцела. Oбрaчун сe врши пo 
једној новоформираној  пaрцeли.

  

1.1. 1 новоформирана парцела (почетна) 1 парцела 25.000,00

1.2.

Израда пројекта геодетског обележавања за потребе парцелације и 
препарцелације катастарских парцела. (у случајевима формирања 
2 и више парцела). Обрачун се врши на следећи начин: број 
новоформираних парцела се множи са ценом 1 новоформиране 
парцеле.

1 парцела 20.000,00

2

Израда катастарскотопографског плана (КТП-у) за потребе израде 
урбанистичких планова, пројекта парцелације и препарцелације 
катастарских парцела. Обрачун се врши на следећи начин: 
стварно снимљена површина изражена у ха (хектарима) се множи 
са јединичном ценом за 1 ха (у зависности од размере снимања)

  

2.1. Размера снимања детаља 1: 1000 ха 35.000,00
2.2. Размера снимања детаља 1: 2500 ха 15.000,00
2.3. Размера снимања детаља 1: 2880 ха 5.000,00
3 Израда Геодетског елабората исправке граница суседних парцела.   

3.1. Израда Геодетског елабората исправке граница суседних парцела 
у случају формирања 1 парцеле . парцела 15.000,00

3.2.

Израда Геодетског елабората исправке граница суседних парцела 
у случајевима формирања 2 и више парцела. Обрачун се врши на 
следећи начин: број новоформираних парцела се множи са ценом 
датом за једну парцелу.

парцела 10.000,00

4.

Снимање објеката за потребе пројектовања инфраструктуре 
(вода, канализација, партерна уређења, путеви, јавна расвета и 
сл.). Налогом ће бити посебно дефинисано број профила и ниво 
детаљности. Обрачун по снимљеном ару.

  

4.1. Атмосферска и фекална канизација ар 900,00
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4.2. Путеви и путни објекти ар 1.000,00
4.3. Јавна расвета ар 900,00
4.4. Партерна уређења (јавне површине) ар 900,00
5. Снимање зграда. Обрачун по објекту. објекат 12.000,00
6. Деоба парцела са условним површинама – обележавање.   

6.1. Деоба парцела са условним површинама – обележавање - За две 
новоформиране парцеле

Две парцеле 
новог стања 40.000,00

6.2.
Деоба парцела са условним површинама. Обрачун се врши на 
следећи начин: број новоформираних парцела се множи са ценом 
1 новоформиране парцеле. 

парцела 20.000,00

7 Спајање парцела   

7.1. Спајање парцела 1 новоформирана парцела (почетна) 1 парцела 
(поч.) 10.000,00

7.2.
Спајање парцела  у случајевима формирања 2 и више парцела . 
Обрачун се врши на следећи начин: број новоформираних парцела 
се множи са ценом 1 новоформиране парцеле.

1  парцела 
(поч.) 5.000,00

8 Успостављање, обнова границе парцеле.   
8.1. До 30 ари парцела 15.000,00
8.2. Веће од 30 ари ар 4.000,00

9. Успостављање, обнова границе парцеле путева, пруга, канала или 
других уских парцела.   

9.1. Дужине до 100 м парцела 12.000,00
9.2. За сваки метар преко 100м дужине м 1.000,00

10

Елаборат снимања фактичког стања са обрачуном површина 
сталних култура засада и објеката.Идентификација парцеле, 
откривање и допуњавање геодетске мреже, снимање фактичког 
стања са обрачуном површина сталних засада и објеката, израда 
скице премеравања, састављање записника и саопштавање 
резултата странкама.  Предаја елабората ЈП „Стандард“ Бачка 
Паланка у два примерка у аналогном и дигиталном облику. 
Дигитални облик подразумева текстуалне описе у доц формату 
док графичке прилоге у Cad верзији dwg формата.

Кат. парцела 21.000,00
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11 Ажурирање постојећих топографских подлога и израда оверених 
катастарско топографских планова. Обрачун по ар. ар 350,00

12. Промена културе и класе на катастарској парцели парцела 20.000,00

13. Мобилно мапирање путне инфраструктуре (израда дигиталних 
сферних фотографија и 3Д ласерског облака тачака) км 10.000,00

14. Израда Елабората геодетских радова за легализацију парцела 20.000,00
ДЕО 
4.2. ГЕОМЕХАНИКА јед. мере Вредност

15

Геотехнички (геомеханички) елаборат за потребе израде пројеката  
реконструкције (санације) постојећих коловоза, у складу са 
Законом и другим позитивним прописима који дефинишу ову 
област.За потребе дефинисања геотехничких услова за потребе 
израде Пројекта реконструкције саобраћајница неопходно је 
урадити геомеханички елаборат. За потребе израде геомеханичког 
елабората потребно је извршити теренске истражне радове и 
лабораторијска геомеханичка испитивања. У оквиру теренских 
истражних радова предвидети извођење истражног бушења и 
ископа истражних јама. Истражно бушење изводити машинском 
гарнитуром за бушење са ротационим системом бушења уз 
континуирано језгровање.Ископ истражних јама вршити 
машински или ручно. Након завршеног ископа истражних 
јама треба извршити картирање зидова истражних јама и 
узимања узорака за лабораторијска геомеханичка испитивања.У 
оквиру лабораторијских геомеханичких испитивања треба 
предвидети извођење идентификационо-класификационих 
опита (запреминска тежина, природна влажност, Атебергове 
границе консистенције, гранулометријски састав), одређивања 
садржаја органских материја, опит едометарске стишљивости, 
опит директног смицања, Прокторов опит и ЦБР опит. На 
основу резултата теренских и лабораторијских испитивања треба 
формирати геотехнички (геомеханички) елаборат у оквиру којег 
треба дефинисати геотехничке услове и препоруке за изградњу 
саобраћајнице. Израда 3 примерка геомеханичког елабората 
и електронска верзија на ЦД-у. Oбрачун за Елаборат  до 300 м 
планираног  реконструисаног пута. У случају веће дужине од 
300м обрачунава се (стварна дужина/ 300)хпонуђена цена

ком 150.000,00
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16

Геотехнички (геомеханички) елаборат за потребе израде пројеката  
нових коловоза, у складу са Законом и другим позитивним 
прописима који дефинишу ову област.За потребе утврђивања 
физичко-механичких параметара неопходних за пројектовање 
саобраћајница потребно је извршити теренске истражне радове 
и лабораторијска геомеханичка испитивања. У оквиру теренских 
истражних радова предвидети извођење истражног бушења и 
ископа истражних јама. Истражно бушење изводити машинском 
гарнитуром за бушење са ротационим системом бушења уз 
континуирано језгровање.Ископ истражних јама вршити 
машински или ручно. Након завршеног ископа истражних 
јама треба извршити картирање зидова истражних јама и 
узимања узорака за лабораторијска геомеханичка испитивања.У 
оквиру лабораторијских геомеханичких испитивања треба 
предвидети извођење идентификационо-класификационих 
опита (запреминска тежина, природна влажност, Атебергове 
границе консистенције, гранулометријски састав), одређивања 
садржаја органских материја, опит едометарске стишљивости, 
опит директног смицања, Прокторов опит и ЦБР опит.На основу 
резултата теренских и лабораторијских испитивања треба 
формирати геотехнички (геомеханички) елаборат у оквиру којег 
треба дефинисати геотехничке услове и препоруке за изградњу 
саобраћајнице. Израда 3 примерка геомеханичког елабората 
и електронска верзија на ЦД-у. Oбрачун за Елаборат до 300 м 
планираног новог пута. У случају веће дужине од 300 м обрачунава 
се (стварна дужина/500)хпонуђена цена

ком 150.000,00

Претходни радови јед. мере Вредност

17.
Прикупљање и анализа постојеће геолошке, геотехничке и друге 
документације од значаја за израду геотехничке документације

дан 
ангажовања 
инжењерa

10.000,00

18. Израда Пројекта детаљних геолошких истраживања терена ком 70.000,00

19. Техничка контрола Пројекта детаљних геолошких истраживања 
терена ком 25.000,00

Теренски радови јед. мере Вредност
20. Истражно бушење дубине до 20 м у меким, везаним, материјалима м' 6.000,00

21. Истражно бушење дубине преко 20 м са зацевљењем у меким, 
везаним материјалима м' 8.000,00

22. Истражно бушење у невезаним материјалима дубине до 20м м' 7.500,00

23. Истражно бушење у невезаним материјалима дубине преко 20м 
са зацевљењем м' 10.000,00

24. Инжењерско-геолошко картирање језгра истражних бушотина са 
одабиром и узимањем узорка за  лабораторијска  испитивања м' 1.000,00

25.
Ископ истражних јама са инжењерскогеолошким картирањем 
ископа и одабиром узорака за лабораторијска геомеханичка 
испитивања

ком. 12.000,00

26. Опит динамичке пенетрације (СПТ опит) ком. 2.500,00
27. Опит статичке пенетрације (ЦПТ опит) ком. 45.000,00
28. Опит крилне сонде ком. 4.500,00
29. Опит са лаким падајућим тегом ком. 15.000,00
30. Опит кружне плоче ком. 15.000,00

31. Израда и уградња пијезометарске конструкције (ПВЦ цеви, засип, 
бетонска заштита, челична капа) м 12.500,00
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32. Инжењерскогеолошко картирање терена ха 15.000,00
Лабараторијска геомеханичка истраживања

33. Гранулометријски састав опит 3.500,00

34. Атербергове границе пластичности опит 3.500,00
35. Природна влажност опит 2.500,00

36. Одређивање органских материја опит 3.500,00

37. Запреминска тежина опит 2.000,00

38. Опит директног смицања опит 7.500,00

39. Опит едометарске стишљивости опит 7.500,00

40. Прокторов опит опит 8.000,00

41. Одређивање калифорнијског индекса носивости – CBR опит 15.000,00

Кабинетски  радови јед. мере Вредност
42. Израда геомеханичког елабората за потребе израде планске 

документације ком 450.000,00

43. Израда геотехничког елабората за потребе изградње саобраћајних 
површина, саобраћајница и пратеће инфраструктуре

ком
350.000,00

44. Израда геотехничког елабората за потребе изградње објеката 
високоградње

ком
400.000,00

45. Израда геотехничког елабората за потребе санације постојећих 
објеката високоградње

ком
400.000,00

Остало јед. мере Вредност
46. Експертски преглед терена и објеката дан 

ангажовања 
инжењерa

15.000,00

5. ПОГЛАВЉЕ – ЈАВНО ОСВЕТЛЕЊЕ
ДЕО 
5.1. ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ -  ОДРЖАВАЊЕ РАД јед. мере Вредност

1 Локализација места квара или деонице кабла или надземног вода 
у квару ком 2.750,00

2 Мерење заштитног уземљења канделабра ком 605,00
3 Монтажа држача светиљкe на бетонски стуб ком 1.650,00

4 Монтажа држача светиљкe на бетонски стуб са демонтажом 
постојеће светиљке са носачем ком 2.200,00

5 Монтажа држача светиљкe на ГРС ком 1.650,00

6 Монтажа држача светиљкe на ГРС са демонтажом постојеће 
светиљке са носачем ком 2.200,00

7 Замена или постављање лире на канделаберу – једнокрака и 
двокрака ком 2.200,00

8 Замена или постављање лире на канделаберу – трокрака и 
четворокрака ком 2.200,00

9 Замена или постављање поклопца на канделаберу ком 110,00

10

Замена или постаљање потпуно комплетиране светиљке на 
дрвеним, бетонским, ЧР стубовима или канделаберима. (под тиме 
се сматра да се светиљка комплетира пре постављања на стуб или 
канделабер, а то обухвата монтажу сијалице, каблова и светиљке 
на носач или лиру и иста се тако комплетна монтира на стуб или 
канделабер)

ком 3.300,00
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11 Замена или постављање светиљке са постављеном сијалицом на 
дрвеним, бетонским, и ЧРС ком 2.200,00

12 Замена или постављање светиљке са постављеном сијалицом на 
канделаберима ком 2.200,00

13 Замена или постављање успонског вода од RPO плоче до светиљке ком 1.000,00

14 Замена или постављање заштитног стакла за светиљку на 
канделаберима ком 550,00

15
Замена или постаљање заштитног стакла на светиљци ако се у 
истој интервенцији врши замена још неког елемента (нпр. замена 
сијалице или пригушнице)

ком 550,00

16 Замена или постављање заштитног стакла на дрвеним, бетонским 
и челичнорешеткастим стубовима ком 550,00

17 Замена или постављање грла Е27 ком 550,00
18 Замена или постављање грла Е40 ком 550,00
19 Замена осигурача ФРА ком 500,00
20 Замена NV осигурача ком 550,00
21 Замена или постављање постоља NV осигурача ком 550,00
22 Замена UZ осигурача ком 440,00
23 Замена или постављање постоља UZ осигурача ком 500,00
24 Замена или постављање фоторелеја ком 3000,00
25 Замена или постављање папучице ком 500,00
26 Замена или постављање аутоматског осигурача ком 500,00
27 Замена или постављање термоскупљајуће спојнице ком 2.750,00
28 Замена или постављање контактора ком 3.000,00
29 Замена или постављање АlCu клеме ком 500,00
30 Замена или постављање ФИДОС струјне стезаљке ком 1.000,00
31 Замена пригушнице на канделаберима ком 825,00

32 Замена пригушнице на дрвеним, бетонским и челичнорешеткастим 
стубовима ком 825,00

33 Замена сијалице на дрвеним, бетонским, челично решеткастим 
стубовима и канделаберима ком 1.000,00

34
Замена сијалице и пригушнице на истој светиљци у истој 
интервенцији (важи за дрвене, бетонске, ЧР стубове и 
канделабере)200

ком 1.650,00

35 Замена упаљача 70-400W200 ком 1.000,00

36
Замена сијалице, пригушнице и упаљача на истој светиљци у 
истој интервенцији, (важи за дрвене, бетонске, ЧР стубове и 
канделабере)

ком 2.750,00

37
Замена сијалице, пригушнице, упаљача и грла(Е27 или Е40) на 
истој светиљци у истој интервенцији, (важи за дрвене, бетонске, 
ЧР стубове и канделабере)

ком 2.750,00

38 Замена сијалице и упаљача на истој светиљци у истој интервенцији, 
(важи за дрвене, бетонске, ЧР стубове и канделабере) ком 1.650,00

39 Замена кугле fi250-400 на канделаберима ком 1.000,00
40 Замена или постављање прикључне плоче RP4 ком 1.000,00
41 Замена или постављање рефлектора са постављеном сијалицом ком 2.500,00
42 Демонтажа светиљке или рефлектора са носачем ком 1.000,00

43

Полагање кабла у ископаном (затрпаном до дубине 0.9m песком) 
рову ширине 40cm. Пролаз кабла испод саобраћајница осигурати 
увлачењем у тврде јувидур цеви ф110mm. Изнад кабла се сипа 
песак 0.1m, па се изнад каблова полажу пластични штитници и 
упозоравајућа трака. На дубини 0.4m од коте нивелете се полаже 
трака за упозорење. У цену улази копање рова и затрпавање рова. 
Комплет са сечењем кабла на месту сваког стуба. Обрачун по 
дужном метру.

м 1.650,00
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44

Постављање стуба канделаберског типа висине 3-5m са израдом 
потребног темеља (са постављањем и скидањем оплате и негом 
бетона) са уводницама, постављањем гуменог оребреног тепиха 
за нивелирање стубова, увлачењем потребног кабла кроз темељ 
до РП0-4 плоче и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, 
са постављањем папучица и повезивањем проводника на РПО-4 
плочу.

ком 20.900,00

45

Постављање челичног стуба висине 6 m са израдом потребног 
темеља (са постављањем и скидањем оплате и негом бетона) 
са уводницама, постављањем гуменог оребреног тепиха за 
нивелирање стубова, увлачењем потребног кабла кроз темељ до 
РП0-4 плоче и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, 
са постављањем папучица и повезивањем проводника на РПО-4 
плочу и постављање ФРА осигурача

ком 20.900,00

46

Постављање челичног стуба  висине 8 m са израдом потребног 
темеља (са постављањем и скидањем оплате и негом бетона) 
са уводницама, постављањем гуменог оребреног тепиха за 
нивелирање стубова, увлачењем потребног кабла кроз темељ до 
РП0-4 плоче и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, 
са постављањем папучица и повезивањем проводника на РПО-4 
плочу и постављање ФРА осигурача

ком 20.900,00

47

Постављање челичног стуба  висине 10 m са израдом потребног 
темеља (са постављањем и скидањем оплате и негом бетона) 
са уводницама, постављањем гуменог оребреног тепиха за 
нивелирање стубова, увлачењем потребног кабла кроз темељ до 
РП0-4 плоче и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, 
са постављањем папучица и повезивањем проводника на РПО-4 
плочу и постављање ФРА осигурача

ком 20.900,00

48

Постављање челичног стуба висине 12 m са израдом потребног 
темеља (са постављањем и скидањем оплате и негом бетона) 
са уводницама, постављањем гуменог оребреног тепиха за 
нивелирање стубова, увлачењем потребног кабла кроз темељ до 
РП0-4 плоче и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, 
са постављањем папучица и повезивањем проводника на РПО-4 
плочу и постављање ФРА осигурача

ком 20.900,00

49 Сат рада на пословима сечења и крчења дрвећа, грана, шибља и 
слићног, а које смета или је урасло у водове јавне расвете. час 5.500,00

50
Поправка асфалтних (бетонских) површина. У цену урачунати 
чишћење рупе, изградња слоја, ваљање до потребне збијености, 
и сви други неопходни радови. Обрачун по 

 0,00

51 уграђеној тони за асфалт бетон АБ08 - пешачке стазе тона 17.303,00
52 уграђеној тони асфалт бетон АБ 11 тона 17.303,00

53
уграђеном м3 за бетонске тротоаре и површине, МБ20. У случају 
да је потребно и шаловање, и њега урачунати у цену, као и 
завршну негу бетона)

м3 13.200,00

54
уграђеном м3 за бетонске тротоаре и површине, МБ30 У случају 
да је потребно и шаловање, и њега урачунати у цену, као и 
завршну негу бетона)

м3 13.200,00

55 Подбушивање испод асфалтних или бетонских површина са 
постављањем одговарајућег кабла у PVC цеви Ø110 м 4.950,00

56 Сат рада за ненормиране послове ВК радника час 2.200,00
57 Сат рада за ненормиране послове КВ радника час 1.650,00
58 Сат рада за ненормиране послове НК радника час 1.100,00
59 Сат рада аутокорпе час 4.000,00
60 Сат рада теретног возила час 2.750,00
61 Разбијање или опсецање асфалтних (бетонских) површина час 2.200,00
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ДЕО 
5.2. ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ јед. мере Вредност

1 Грло Е-27 ком 110,00

2 Грло Е-40 ком 220,00

3 Сијалице Na 70W, грло Е27 ком 605,00

4 Сијалице Na 100W, грло Е40 ком 935,00

5 Сијалице Na 150W, грло Е40 ком 1.045,00

6 Сијалице Na 250W, грло Е40 ком 1.100,00

7 Сијалице Na 400W, грло Е40 ком 1.100,00

8 Сијалице MH 70W, грло Е27 ком 1.215,06

9 Сијалице MH 100W, грло Е40 ком 1.300,09

10 Сијалице MH 150W, грло Е40 ком 1.215,06

11 Сијалице MH 250W, грло Е40 ком 2.213,75

12 Лед сијалица Е27 снаге од 5 до 10 W ком 550,00

13 Лед сијалица Е27 снаге од 11 до 20 W ком 550,00

14 Лед рефлектор снаге од 10 до 30W ком 2.200,00

15 Лед рефлектор снаге од 31 до 50W ком 3.960,00

16 Лед рефлектор снаге од 51 до 80W ком 9.900,00

17 Пригушнице Na/MH 70W ком 990,00

18 Пригушнице Na/MH 100W ком 1.045,00

19 Пригушнице Na/MH 150W ком 1.540,00

20 Пригушнице Na/MH 250W ком 1.540,00

21 Упаљач 70-400W ком 495,00

22 Прикључна плоча RP4 ком 1.320,00

23 Fra осигурач 6A ком 99,00

24 Fra осигурач 10A ком 99,00

25 Fra осигурач 16A ком 99,00

26 Осигурач NV00 6-125A ком 220,00

27 Постоље NV00 осигурача ком 209,00

28 Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/20A ком 660,00

29 Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/25A ком 660,00

30 Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/32A ком 660,00

31 Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/40A ком 660,00

32 Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/50A ком 660,00

33 Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/63A ком 660,00

34 Контактор AC3/400, 50A ком 5.500,00

35 Контактор AC3/400, 63A ком 6.600,00

36 Контактор AC3/400, 80A ком 7.700,00

37 AlCu клема ком 165,00

38 Фидос струјна стезаљка 1.5/10-16/95 ком 132,44

39 Фидос струјна стезаљка 16/25-35/70 ком 173,25
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40 Термоскупљајућа спојница 4х6-35 ком 2.200,00

41 Фоторелеј са сондом ком 4.950,00

42 Папучица AlCu 10/8 ком 55,00

43 Папучица AlCu 16/8 ком 55,00

44 Папучица AlCu 25/10 ком 77,00

45 Папучица AlCu 35/10 ком 88,00

46 Папучица Cu 10/6 ком 22,00

47 Папучица Cu 16/8 ком 27,50

48 Папучица Cu 25/10 ком 33,00

49 Папучица Cu 35/10 ком 38,50

50 Заштитно стакло („тегла“) ком 297,22

51 Носач кугле fi400 са пригушницом Hg 125W ком 2.200,00

52 Носач кугле fi400 са пригушницом Hg 250W ком 2.200,00

53 Пластичне кугле fi250 ком 1.540,00

54 Пластичне кугле fi400 ком 1.650,00

55 P/F 35mm м 539,00

56 Кабл PPY 3x1,5 м 75,90

57 Кабл PPY 3x2,5 м 126,50

58 Кабл PP00-Y 3x1,5 м 97,90

59 Кабл PP00-Y 3x2,5 м 144,10

60 Кабл PP00-Y 4x10 м 649,00

61 Кабл PP00-Y 4x16 м 1.012,00

62 Кабл PP00-Y 4x25 м 1.705,00

63 Кабл PP00-Y 4x35 м 2.255,00

64 Кабл PP00-YA 4x25 м 341,00

65 Кабл PP00-YA 4x35 м 429,00

66 Кабл Х00/0 2х16Комплет са монтажним, затезним и везним 
прибором м 280,50

67 Кабл Х00/0 4х16Комплет са монтажним, затезним и везним 
прибором м 363,00

68 Кабел самоносећи РР/0 4х16 Cu, комплет са мотажним, затезним 
и везним прибором. м 1.540,00

69 Уземљивачка трака Fe/Zn 25x4 м 209,00

70 Упозоравајућа трака м 11,00

71 Кабловски пластични штитници м 33,00

72 PVC цев Ø80 м 117,37

73 PVC цев Ø110 м 165,00

74 Челични поцинковани носач светиљке дужине 0,5m обојен бојом 
по жељи наручиоца ком 2.200,00

75 Челични поцинковани носач светиљке дужине 1m обојен бојом 
по жељи наручиоца ком 2.750,00
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76 Челични поцинковани носач светиљке дужине 1,5m обојен бојом 
по жељи наручиоца ком 3.960,00

77 Челични поцинковани носач светиљке дужине 2m обојен бојом 
по жељи наручиоца ком 3.300,00

78 Челична поцинкована једнострука лира обојена бојом по жељи 
наручиоца дужине до 1,5 m ком 2.200,00

79 Челична поцинкована двострука лира обојена бојом по жељи 
наручиоца дужине до 1,5 m ком 2.200,00

80 Челична поцинкована трострука лира обојена бојом по жељи 
наручиоца дужине до 1,5 m ком 3.300,00

81 Челична поцинкована четворострука лира обојена бојом по жељи 
наручиоца дужине до 1,5 m ком 5.500,00

82 Рефлектор, Na 150W ком 6.589,00

83 Рефлектор, Na 250W ком 7.359,00

84 Рефлектор, Na 400W ком 7.777,66

85 Рефлектор, MH 150W ком 6.589,00

86 Рефлектор, MH 250W ком 7.359,00

87 Рефлектор, MH 400W ком 7.777,00

88

Канделберски стуб за зону ветра III, висине 4m изнад земље 
са одговарајућом анкер плочом - вијцима и завршетком ф60 за 
насађивање светиљке. Стуб је челични, топло поцинковани, 
сегментни, обојен два пута финалном бојом по жељи наручиоца. 

ком 19.800,00

89

Канделаберски стуб за зону ветра III, висине 5m изнад земље 
са одговарајућом анкер плочом - вијцима и завршетком ф60 за 
насађивање светиљке. Стуб је челични, топло поцинковани, 
сегментни, обојен два пута финалном бојом по жељи наручиоца.

ком 20.350,00

90

Цевасти насадни стуб за зону ветра III, висине 6m изнад земље 
са одговарајућом анкер плочом - вијцима и завршетком ф60 за 
насађивање светиљке. Стуб је челични, топло поцинковани, 
сегментни, обојен два пута финалном бојом (по жељи наручиоца) 

ком 20.900,00

91

Цевасти насадни стуб за зону ветра III, висине 8m изнад земље 
са одговарајућом анкер плочом - вијцима и завршетком ф60 за 
насађивање светиљке. Стуб је челични, топло поцинковани, 
сегментни oбојен два пута финалном бојом (по жељи наручиоца) 

ком 26.400,00

92

Цевасти насадни стуб за зону ветра III, висине 10m изнад земље 
са одговарајућом анкер плочом - вијцима и завршетком ф60 за 
насађивање светиљке. Стуб је челични, топло поцинковани, 
сегментни oбојен два пута финалном бојом (по жељи наручиоца)

ком 31.900,00

93

Цевасти насадни стуб за зону ветра III, висине 12m изнад земље 
са одговарајућом анкер плочом - вијцима и завршетком ф60 за 
насађивање светиљке. Стуб је челични, топло поцинковани, 
сегментни, обојен два пута финалном (бојом по жељи наручиоца) 

ком 51.700,00

94 Светиљка, извор светлости Na70W , типа Опало1 или слично ком 9.350,00
95 Светиљка, извор светлости Na100W, типа Опало1 или слично ком 9.350,00
96 Светиљка, извор светлости Na150W, типа Опало3 или слично ком 14.300,00
97 Светиљка, извор светлости Na250W, типа Опало3 или слично ком 14.300,00
98 Светиљка, извор светлости MH70W ком 9.350,00
99 Светиљка, извор светлости MH100W ком 9.350,00

100 Светиљка, извор светлости MH150W ком 14.300,00
101 Светиљка, извор светлости MH250W ком 14.300,00
102 Светиљка, парковска, извор светлости Na70W ком 24.200,00
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103 Светиљка, парковска, извор светлости Na100W ком 30.800,00
104 Рефлектор, LED 140W ком 8.921,00
105 Рефлектор, LED 228W ком 9.570,00
106 Светиљка, извор светлости LED снаге од 15 до 29 W ком 16.500,00
107 Светиљка, извор светлости LED снеге од 30 до 44 W ком 19.800,00
108 Светиљка, извор светлости LED снаге од 45 до 60 W ком 19.800,00
109 Светиљка, извор светлости LED снаге од 61 до 80 W ком 22.000,00
110 Светиљка, извор светлости LED снаге од 100 до 120 W ком 25.300,00
111 Светиљка, извор светлости LED снаге од 130 до 150 W ком 36.300,00
112 Светиљка парковска извор светлости LED снаге од  20 до 40 W ком 22.000,00
113 Светиљка парковска извор светлости LED снаге од  41 до 60 W ком 22.550,00
114 Sapa црево ф19мм пластифициран м 49,50
115 Sapa црево ф13мм пластифициран м 45,10
116 Бетон готов МБ 30 м3 7.920,00
117 Орман 750х500х320мм слободностојећи IP 66 ком 32.677,70
118 Орман 500х500х320мм слободностојећи IP 66 ком 21.560,00
119 Орман 1200х750х320мм слободностојећи IP 66 ком 34.760,00
120 FID 40/05 ETI или еквивалентно ком 2.002,00
121 FID 63/05 ETI или еквивалентно ком 2.024,00
122 FID 16/0,03  ETI или еквивалентно ком 1.694,00

ДЕО 
5.3. ДЕКОРАТИВНА РАСВЕТА јед. мере Вредност

123
Декоративни мотив - једнобојном , 230 V (звезда, пахуља, санке, 
текст и друго), обрачун по м2, комплет са конектором и носачима м2 15.000,00

124
Декоративни мотив – више боја, 230 V (звезда, пахуља, санке, 
текст и друго), обрачун по м2, комплет са конектором и носачима м2 20.000,00

125
Декоративна висећа расвета, ТИП- ЛЕДЕНИЦА, 

дим. 3 м х 0.5 м, 230 V
комад 10.000,00

126
Декоративна висећа расвета, ТИП- ЛЕДЕНИЦА, 

дим. 3 м х 0.9 м, 230 V
комад 16.000,00

127
Декоративна висећа расвета, ТИП- ЗАВЕСА, 

дим. 2 м х 1.5 м, 230 V
комад 45.000,00

128
Декоративна висећа расвета, ТИП- ЗАВЕСА,

 дим. 2 м х 3 м, 230 V
комад 60.000,00

129
Декоративна хоризонтална расвета, ТИП- СТРИНГ, 

паковање на добош, 230 V
метар 600,00

130
Декоративна хоризонтална расвета, ТИП- СВЕТЛЕЋЕ ЦРЕВО, 
230 V метар 500,00

131 Декоративна висећа расвета, ТИП- FALLING STAR или Wather 
fall дим. 6 м х 1,0 м, 230 V комад 45.000,00

132 Конектор за напајање, 230 V са монтирањем до 2 м дужине комад 1.100,00

133 Носача декоративне расвете за стуб јавне расвете или други стуб комад 2.000,00

134 Носача декоративне расвете за фасаду комад 3.000,00

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
Oпштине Бачка Паланка.
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О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-88/2019
Дана: 18. децембра  2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Заменик  председника Општинског већа
Општине Бачка Паланка,
Александар Борковић, с.р.

305

На  основу члана 19 став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима  („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 
55/2014, 96/2015-др.закон и 9/2016- одлука УС), члана 64. став 1. тачка 22. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 9/2019), члана 
62. Пословника Општинског већа Општине Бачка Паланка ( „Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), а на предлог Савета за безбедност саобраћаја Општине 
Бачка Паланка (у даљем тексту: Савет), Општинско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 177.  седници, одржаној 25. децембра  2019. године, донело је

П  Р  О  Г  Р  А  М
утрошка средстава на мерама за повећање

нивоа безбедности саобраћаја за 2020. годину
на територији општине Бачка Паланка у складу са ЗОБС-ом

Члан 1.

Програмом утрошка средстава на мерама за повећање нивоа безбедности 
саобраћаја за 2020. годину на територији општине Бачка Паланка у складу са ЗОБС-ом ( 
у даљем тексту: Програм) утврђује се коришћење наменских средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Бачка Паланка 
за 2020. годину.

Члан 2.

За реализацију овог Програма Одлуком о буџету општине Бачка Паланка плани-
рана су средства у укупном износу од 8.400.000,00 динара, од новчаних казни за прекр-
шаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.

Износ средстава из става 1. oвог члана у износу од 8.400.000,00 динара планиран 
за 2020.годину, обезбедиће се у буџету општине Бачка Паланка.

Члан 3.
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За реализацију и утрошак средстава по овом Програму задужен је Савет.

Члан 4.

У складу са планираним потребама средстава, Савет ће планирана средства утро-
шити на следећи начин:
Табела: Расходи

рб Назив Укупно

1 Унапређење саобраћајне инфраструктуре (члан 18. став1) 50% планираних 
средстава: 4.200.000,00

1.1.

Радови и услуге на изградњи, санацији, реконструкцији саобраћајне 
инфраструктуре (путеви, пешачке комуникације, бициклистичке комуникације, 
јавна расвета, саобраћајна сигнализација и опрема и сл.) на крититичним 
зонама и небезбедним местима. Реализација концепта управљања брзинама. 
Средства пренета ЈП „Стандард“ Бачка Паланка.

2.200.000,00

1.2. Пројектовање саобраћајног центра за обуку у безбедности саобраћаја. 
Средства пренета ЈП „Стандард“ Бачка Паланка. 1.000.000,00

1.3.

Финансирање саобраћајне сигнализације (светлосне, упозоравајуће, за 
регулацију, за управљање, светећих знакова и сл.), опреме за управљање и/или 
мониторинг саобраћаја на утврђеним локацијама на територији путне мреже 
општине Бачка Паланка. Средства пренета ЈП „Стандард“ Бачка Паланка.

1.000.000,00

2 Унапређење безбедности саобраћаја - 50% планираних средстава 4.200.000,00

2.1.

Финансирање рада Савета, радних тела и радних група анагжованих на 
пословима безбедности саобраћаја, као и финансирање усавршавања и 
оспособљавања истих. Фаинансирање стручног усавршавања чланова савета, 
васпитача, учитеља, наставника и других лица у циљу унапређења рада са 
децом ( семинари, радионице и сл. ), а у склопу безбедности саобраћаја. 
Финансирање се врши у складу са Програмом.

600.000,00

2.2.

Унапређење сабраћајног васпитања и образовања, акције, такмичења из 
области саобраћаја, финансирање едукације деце, израда и набавка штампаног 
материјала, друге специјализоване услуге 
Израда и набавка публикација и наставних учила у предшколским и школским 
установама  и саобраћајних секција.
Превентивно - промотивне активности- реализација кампања безбедности 
саобраћаја,израда публикација и подршка у реализацији програма школа и 
удружења.

2.000.000,00

2.3.

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја истраживање 
ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају на територији општине 
Бачка Паланка, реализација акционог плана и извршног плана безбедности 
саобраћаја и истраживање других проблема у безбедности саобраћаја на 
територији општине.
Израда Анализе стања безбедности саобраћаја на путевима и улицама, 
мапирање ризика на путевима и улицама, детаљне анализе саобраћајних 
незгода са смртним исходом и независне оцене доприноса пута настанку и 
величини последица ових незгода и сл.) према динамици прописаној Законом 
о безбедности саобраћаја на путевима и у складу са Стратегијом за безбедност 
саобраћаја Републике Србије 

1.200.000,00
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2.4. Материјално-техничко опремање органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја  и техничко опремање Савета за безбедност саобраћаја.

200.000,00

2.5. Средства намењена за одржавање, редовне сервисе, мање интервенције, фиксне 
трошкове, баждарења, калибрацију и сл. опреме за безбедност саобраћаја.

100.000,00

2.6.
Средства намењена за удруживање на акцијама из домена безбедности 
саобраћаја, са другим нивоима власти, организацијама и удружењима. 100.000,00

УКУПНО 1 + 2 8.400.000,00

Члан  5.

Послови из поправке саобраћајне 
инфраструктуре ће се реализовати 
у сарадњи са ЈП „Стандард“ Бачка 
Паланка, по закључку Савета.

Члан 6.

Савет подноси Општинском већу 
Општине Бачка Паланка извештај о реа-
лизацији Програма и извршеним актив-
ностима и утрошку средстава.

Члан 7.

Овај Програм објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА  
Број: III-34-3/2019
25. децембра 2019.године 
 БАЧКА ПАЛАНКА 

Председник 
Општинског већа

Општине Бачка Паланка
Бранислав Шушница, с.р.

306

На основу члана 58. Закона о 
запосленима у Аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоу-
праве („Службени гласник РС“, бр. 
21/2016,113/2017,113/2017-други закон 
и 95/2018), Уредбе о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима 
за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гла-
сник РС“, бр. 88/2016, 113/2017-др. закон, 
и 95/2018- др закон), Уредбе о критерију-
мима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места намеш-
теника  у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, бр. 88/2016),члана 81. 
став 2. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 9/2019), члана 7. Одлуке о 
организацији Општинске управе („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
35/2016 И 30/2019), Одлуке о правобрани-
лаштву Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 
36/2014), на предлог начелника Општин-
ске управе, Општинско веће Општине 
Бачка Паланка, на својој 177 седници, 
одржаној дана 25. децембра 2019. године, 
усвојило је:

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКАО  
УНУТРАШЊEM УРЕЂЕЊУ И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 

И ПОСЕБНИМ СТРУЧНИМ 
СЛУЖБАМА

Члан 1.
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Правилником о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, Правобра-
нилаштва Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама, врше се измене и 
допуне Правилника о  унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка, Правобранилаштва Општине Бачка Паланка и 
посебним стручним службама,  бројIII -110-1/2019 од 13. марта 2019. године, и број III-
110-3/2019 од 19. јуна 2019.године,  (у даљем тексту: Правилник).

Члан 2.

Члан 3. Правилника мења се и гласи:

Укупан број  извршилаца на 104 радна места у Општинској управи је 145, и то:

 - 2  службеника на положају,

 - 124  службеника на извршилачким радник местима,

 - 17  на радним местима намештеника

 - у Служби буџетске инспекције 1  службеник на извршилачком радном месту,

 - у Служби интерне ревизије 1  службеник  на извршилачком радном месту.

Члан 3.

У члану 4. Правилника, став 4. мења се и гласи:

„Основне  унутрашње организационе јединице: 

1. Одељење за општу управу и заједничке  послове,

2. Одељење за финансије и буџет

3. Одељење за привреду,

4. Одељење за урбанизам и грађевинарство, 

5. Одељење за друштвене делатности, 

6. Одељењ за утврђивање и наплату јавних  прихода,

7. Одељење за  скупштинске и извршне послове

8. Кабинет председника Општине„

Члан 4.

У члану  12. Правилника,  табела .1 и табела 2. мењају  се и гласе: „
Функционери – изабрана и постављена лица 3 радна места
Службеник на положају I група 1  радно место 1 службеник
Службеник на положају II група 1  радно место 1 службеник

УКУПНО 2 радна места 2 службеника

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника
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Самостални саветник 22 23
Саветник 45 66
Млађи саветник 4 4
Сарадник 10 11
Млађи сарадник 2 2
Виши референт 12 19
Референт 0 0
Млађи референт 1 1

УКУПНО 96 радно место 126 службеника

Намештеници Број радних места Број намештеника

Прва врста радних места - -
Друга врста радних места - -
Трећа врста радних места - -
Четврта врста радних места 4 13
Пета врста радних места 2 4

УКУПНО 6 радних места 17 намештеника

„

Члан 5. 

У члану 15. Правилника, у делу који се односи на   Одељење за општу управу и 
заједничке послове,  тачкa 13. – Портир,  став 1. мења  се и гласи:

„ Звање: Намештеник-четврта врста радних места Број намештеника: 3 

Члан 6.

У члану 15. Правилника, у делу који се односи на   Одељење за општу управу и 
заједничке послове,  тачкa18. – Службеник за послове Месне канцеларије и матичар I, 
став 1 мењасе и гласи:

„Звање: Саветник Број службеника: 3“

Члан 7.

У члану 15. Правилника, у делу који се односи на   Одељење за општу управу и 
заједничке послове,   иза тачке 18. додаје се нова тачка 18а која гласи:

„ 

18а. Службеник за послове меснеканцеларије и заменик матичара I

Звање: саветник Број службеника: 2

Опис послова: Обавља административне и техничке послове вођења матичних 
књига, послове закључења брака, издавања изода и матичних књига и уверења, води 
евиденцију о држављанству и издаје уверења о тим чињеницама. Саставља и доставља 
извештаје ресорном министарству. Уноси податке из матичних књига у Централни сис-
тем АОП за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка 
матичних књига. Обавља послове  пријема,  уписа  поште и других аката и позива у 
скраћени деловодник, организује доставу поште. Пружа стручну помоћ странкама при 
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састављању поднесака којим се оне 
обраћају органима општине. Врши архи-
вирање предмета и слаже их по класи-
фикационим знацима у архиву, Повере-
ник је цивилне заштите у насељу. Врши 
и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца.

 Посебни услови: Стечено 
високо образовање из научне области 
економске или правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
стручни испит, положен посебан стручни 
испит за матичара и најмање три године 
радног искуства у струци, знање словач-
ког језика и писма (само за месну канце-
ларију Пивнице).

Члан 8.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за општу 
управу и заједничке послове,  тачкa 19. 
– Службеник за послове Месне канцела-
рије и матичар II, став 1 мењасе и гласи:

„ Звање: Виши референт Б р о ј 
службеника: 2“

Члан 9.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за општу уп-
раву и заједничке послове,   иза тачке 19. 
додаје се нова тачка 19а која гласи:

„ 
19а. Службеник за послове месне 

канцеларије и заменик матичара II
Звање:   Виши референт  

   Број службеника: 4
Опис послова: Обавља админи-

стративне и техничке послове вођења 

матичних књига, послове закључења 
брака, издавања изода и матичних књига 
и уверења, води евиденцију о држављан-
ству и издаје уверења о тим чињени-
цама. Уноси податке из матичних књига 
у Централни систем АОП за електрон-
ску обраду и складиштење података 
и чување другог примерка матичних 
књига.

Обавља послове  пријема,  уписа  
поште и других аката и позива у скраћени 
деловодник, организује доставу поште. 
Пружа стручну помоћ странкама при 
састављању поднесака којим се оне 
обраћају органима општине.  Врши архи-
вирање предмета и слаже их по класи-
фикационим знацима у архиву, Повере-
ник је цивилне заштите у насељу. Врши 
и друге послове по налогу непосредних 
руководилаца.

Посебни услови: стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању, 
положен државни стручни испит и нај-
мање пет година радног искуства у 
струци,познавање словачког језика и 
писма,  (само за месну канцеларију Сил-
баш).“

Члан 10.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на Одељење за финансије 
и буџет,   тачка  30. – Службеник за рачу-
новодствене послове осталих буџетских 
корисника, став један, мења се и гласи: 

„ Звање: Саветник Број службе-
ника: 2“

Члан 11.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за привреду, 
у иза тачке 57. додаје се нова тачка 57А 
која гласи: 

„57а.  Просветни  инспектор
Звање: Саветник  Број службе-
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ника: 1
Опис послова:  Врши контролу 

поступања установа у погледу примене 
закона , других прописа и општих аката 
осим контроле која се односи на стручно-
педагошку проверу рада установе, врши 
контролу испуњености услова за почетак 
рада установе као и услова за проширење 
делатности. Предузима мере ради оства-
ривања права и обавеза ученика и роди-
теља, наставника, васпитача или струч-
ног сарадника и директора. Контролише 
испуњеност прописаних услова за спро-
вођење испита, врши преглед прописане 
евиденције коју води установа, утврђује 
чињенице у поступку поништавања јав-
них исправа које издаје школа, налаже 
отклањање неправилсности и недос-
татака у раду установа, наређује извр-
шавање прописане мере уколико није 
извршена, забрањује спровођење радњи 
супротиних закону. Подноси пријаве 
налдлежном органу за кривично дело, 
прекршај и привредни преступ и оба-
вештава други орган о потреби предузи-
мања мера за које је надлежан и обавља 
и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца. 

 Посебни услови:Стечено високо 
образовање  на студијама другог степена 
(мастер академским студијама, мастер 
струковним студијамаи специјалистич-
ким академским студијама,) по пропису 
који уређује високо образовање,  почев 
од 10.септембра 2005.године, односно 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.сеп-
тембра 2005.године, и које има најмање 
5 година радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит и положен 
испит за инспектора.“

Члан  12.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за урбани-

зам и грађевинарство,   тачка 67.- Служ-
беник за правне послове озакоњења обје-
ката, став 1. мења се и  гласи:

„Звање: Саветник  Број служ-
беника: 2“

Члан  13.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за друш-
твене делатности, тачка 69.- Просветни 
инспектор,  се брише“

Члан  14.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за друш-
твене делатности, тачка 71.- Службеник 
за пријем захтева за остваривање права 
на дечији доодатак,   став 1. мења се и  
гласи:

„Звање: Виши референт Б р о ј 
службеника: 1“

Члан  15.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за друш-
твене делатности, тачке 77.  Службеник 
за послове спорта, културе, социјалне, 
здравствене и заштите животне средине, 
став 1. и став 3 мењају се и гласе:

„Звање: Саветник Број служ-
беника: 1

Посебни услови: Посебни услови: 
Стечено високо образовање научне обла-
сти економске или правне науке  на 
основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, или на специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни 
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стручни испит и три године радног иску-
ства у струци.“

Члан 16.

У члану 15. Правилника, у оквиру 
Одељења за утврђивање и наплату јав-
них прихода, тачка 84 - Службеник за 
послове извршења,    став  1. мења се и 
гласи:

„Звање: Саветник Број службе-
ника: 3“

Члан 17.

У члану 15. Правилника,наслов 
под бројем  7.и   став 1.мењају  се и гласе:

 7. ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИН-
СКЕ И ИЗВРШНЕ ПОСЛОВЕ

У оквиру Одељења за скупштин-
ске и извршне послове утврђују се сле-
дећа радна места:“

Члан 18.

У члану 15. Правилника, у оквиру 
Одељења за скупштинске и извршне 
послове, тачка 89.-. мења се и гласи:

„89: Руководилац  одељења за 
скупштинске и извршне послове

Звање: Самостални саветник 
Број службеника: 1

 Опис послова: Руководи, орга-
низује и планира рад Одељења, пружа 
стручна упутства, координира и надзире 
рад запослених у Одељењу, стара се о 
законитом, правилном и благовременом 
обављању послова у Одељењу, орга-
низује извршавање нормативно-прав-
них послова за потребе органа општине, 
стара се о стручном оспособљавању 
и усавршавању запослених, припрема 
одговоре, информације и извештаје о 
раду Одељења, организује израду аката 
из делокруга Одељења и обавља и друге 

послов епо налогу  председника Општине 
и начелника Општинске управе. 

Посебни услови:Стечено високо 
образовање из научне области правне, 
еконмске   или политичке  науке, на основ-
ним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова на мастер  ака-
демским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и најмање пет година радног иску-
ства у струци.“

Члан 19.

У члану 15. Правилника, у оквиру 
Одељења за скупштинске и извршне 
послове, у тачки  92.- Службеник за нор-
мативну делатност, на крају  става два,  
уместо тачке ставља се зарез и додају 
речи: 

„и обавља послове у вези заштите 
података о личности“ 

Члан 20.

У члану 15. Правилника, у оквиру 
Одељења  за скупштинске и извршне 
послове, у тачки 93.- Службеник за 
правно административне посове, назив 
радног места  и став 3. мењају се и гласе: 

„93. Службеник за правно адми-
нистративне и аналитичке посове

Посебни услови Стечено високо 
образовање из научне области правне 
и економске  науке, на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова на мастер  академ-
ским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним 
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студијама у трајању од најмање 4 године, 
или на специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни 
испит и завршен приправнички стаж.“

Члан 24.

У члану 15. Правилника, у оквиру 
Одељења  за скупштинске и извршне 
послове,  тачка 94.- Службеник за адми-
нистративно техничке послове,  став 1. 
мења се и гласи:  

„Звање: Виши референт Б р о ј 
службеника: 2“

Члан 25.

У члану 15. Правилника, у делу 
који се односи на   Одељење за  скупштин-
ске и извршне послове,  иза тачке  94. 
додаје се нова тачка 94а која гласи: 

„94 а. Службеник за канцела-
ријске послове 

Звање:  Млађи референт Б р о ј 
службеника: 1

Опис послова: врши канцела-
ријске  и организационе послове за пот-
ребе органа Општине, њихових комисија 
и радних тела, води и израђује запи-
снике са седница, комисија и радних 
тела органа Општине, припрема, умно-
жава, саставља и дистрибуира материјал 
са седница и за седнице  органа, њихо-
вих комисија и радних тела,  прослеђује 
донете закључке и решења доставницом 
и путем поште на назначене адресе. Оба-
вља и друге послове по налогу непосред-
них руководилаца. 

Посебни услови: стечено средње 
образовање у четворогодишњем трајању 
било ког смера, положен државни 
стручни испит и положен приправнички 
стаж.

Члан 26.

У члану 15. Правилника, у оквиру 
Одељења  за скупштинске и извршне 
послове,  тачка 96. - Службеник за 
послове органа Општине,  став 1. и став 
2. мењају се и гласе:  

„Звање: Саветник Број служ-
беника: 2

Опис послова: учествује у изради 
нацрта решења, закључака и осталих 
аката из надлежности Одељења, прати 
реализацију одлука, закључака и других 
аката које донесе Председник општине, 
Скупштина општине, Општинско веће,  
општинска управа и њихова радна тела 
и комисије. Прикупља, класификује, 
повезује, чува и региструје сву докумен-
тацију са седница Скупштине општине, 
председника Општине, Општинског 
већа и њихових комисија и радних тела, 
води картотеку донетих аката, учествује 
у изради годишњег извештаја о раду 
Општинске управе. Припрема одговоре 
по захтевима за приступ информацијама 
од јавног значаја. Одлучује о оствари-
вању права на бесплатну правну помоћ.

Обавља стручне и администра-
тивне послове за потребе Комисије за 
представке и предлоге и Савета за међу-
националне односе.Обавља послове 
заштите права пацијенатана територији 
општине по поднетим приговорима 
пацијената, у складу са Законом и Одлу-
ком Скупштине.Врши и друге послове 
по налогу непосредних руководилаца. 
Врши и друге послове по наређењу непо-
средних руководилаца.“

Члан 27.

Правилник  о изменама и допунама 
Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка, Пра-
вобранилаштву Општине Бачка Паланка 
и посебним стручним службама, ступа 
на снагу наредног  дана од дана обја-
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вљивања на огласној табли Општин-
ске управе Општине Бачка Паланка. 
Правилник  о изменамаи допунамаПра-
вилника о унутрашњем уређењу и сис-
тематизацији радних места Општинске 
управе Општине Бачка Паланка, Право-
бранилаштву Општине Бачка Паланка и 
посебним стручним службама објављен 
је на огласној табли дана 25. 12. 2019 
године.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Општинско веће
Број: III-110-11/2019
Датум:  25. деценбар  2019 . године
БАЧКA ПАЛАНКА 

Председник 
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.  

307

На основу члана 64. и члана 138. 
став 1. Статута Општине Бачка Паланка 
(„Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, број 9/2019), члана 67 став 3. 
Одлуке о месним заједницама („Служ-
бени ист Општине Бачка Паланка“, број 
21/2019) и члана 62. став 1. Пословника 
о раду Општинског већа Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 24/2019), Општин-
ско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 165. седници одржаној дана 16. 
октобра 2019. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 

Савета месне заједнице „Обровац“ 
из Обровца  o финансирању плате 

једног запосленог средствима 
буџета Општине Бачка Паланка

I

Даје се сагласност на Одлуку 
Савета Месне заједнице “Обровац“ бр. 
91/19 од 02. октобра 2019. године . 

Финансирање плате запосленог из 
става 1. овог члана вршиће се средствима 
буџета Општине Бачка Паланка. 

II

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-70/2019
Дана: 16. октобра 2019. године

Председник
Општинског  већа,

Бранислав Шушница, с.р.

308

На основу члана 203. став 4. Закона 
о здравственој заштити („Службени гла-
сник Републике Србије“, број 25/2019), 
члана 2. став 1. и 2. Одлуке о утврђивању 
смрти лица умрлих изван здравствене 
установе на територији Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, број 23/2015 и 2/2016), 
члана 64. и члана 138. став 1. Статута 
Општине Бачка Паланка (’’Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
9/2019), члана 62. став 1. Пословника 
Општинског Већа („Службени лист 
Општине Бачка Паланка бр.24/2019)  
Општинско веће Општине Бачка 
Паланка, на својој 165. седници, одржа-
ној дана 16. октобра  2019. године, доноси  
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Р Е Ш Е Њ Е
о измени и допуни  Решења 

одређивању доктора медицине 
за стручно утврђивање времена 

и узрока смрти умрлих изван 
здравствене установе и издавање 
потврде о смрти на територији 

Општине Бачка Паланка

I

У Решењу одређивању доктора 
медицине за стручно утврђивање   
времена и узрока смрти умрлих изван 
здравствене установе и издавање потврде 
о смрти на територији Општине Бачка 
Паланка  бр.  III-114-5/2019 од 7. августа 
2019. године у глави I став 1.  тачка 3. :“ 
др Драгана Вучетић, „ мења се и гласи „ 
др Душан Васић“.

II

Ово решење објавити у 
„Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“.
ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-114-6/2019
Дана: 16. октобра   2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општинског већа,

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 60. став 1. тачка 
20. и члана 138. став 1. Статута Општине 
Бачка Паланка („Службени лист 
Општине Бачка Паланка“, број 9/2019), 
председник Општине Бачка Паланка, 

дана 12. новембра  2019. године, донео је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е
 о образовању Комисије за доделу 

помоћи у виду грађевинског 
материјала, за поправку или 

адаптацију сеоске куће са 
окућницом, за породична 
домаћинства, која су била 

корисници програма куповине 
куће са окућницом, из средстава 

Републике Србије и АП Војводине

I

Образује се Комисија за доделу 
помоћи у виду грађевинског материјала, 
за поправку или адаптацију сеоске куће 
са окућницом, за породична домаћин-
ства, која су била корисници програма 
куповине куће са окућницом, из сред-
става Републике Србије и АП Војводине  
( у даљем тексту: Комисија). 
Мандат Комисије траје до завршетка рас-
поделе помоћи.

II

У Комисију се именује:

 - Тодор Чулић, за председника

 - Милкица Петржљан, за заме-
ника

 - Здравка Мерњик, за члана 

 - Јасминка Поповић, за члана

 - Тања Торовић, за члана

III

Задатак Комисије је да усвоји Пра-
вилник, објави и распише Оглас, размо-
три поднете захтеве и донесе Одлуку о 
додељивању помоћи.
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IV

А дминист ративно -тех ни чке 
послове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске управе Бачка Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка.

VI

Комисија има право на накнаду на 
основу члана 4.  Одлуке о накнадама и 
наградама за рад одборника Скупштине 
општине, заменика председника 
Скупштине општине, чланова Општин-
ског већа и чланова радних телa органа 
Општине („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“ бр. 36/2014, 30/2015, 
16/2016).

VII

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

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
П р е д с е д н и к
Број: I-020-4/2018-56
Дана: 12. новембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бранислав Шушница, с.р.

310

На основу члана 61. Став 7. Закона 
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 

103/2015, 99/16,113/2017,95/2018 и31/2019) 
и члана 14. Одлуке о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“ број 
34/2018 и 18/2019), председник Општине 
Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4212 
„Стални трошкови“ ОШ „15. октобар“ 
Пивнице, умањује се у износу од 51.000 
динара, док се за исти износ повећава 
апропријација обезбеђена Одлуком о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2019. 
годину, раздео 4,  Програм 10 – Основно 
образовање, пројектна активност 2002-
0001 – Функционисање основних школа, 
функционална класификација 912, пози-
ција 153, економска класификација 463 
„Трансфери осталим нивоим власти“, 
расход по намени 4111 „Плате, додатци 
и накнаде запослених“ ОШ „15. октобар“ 
Пивнице.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4212 
„Стални трошкови“ ОШ „15. октобар“ 
Пивнице, умањује се у износу од 19.000 
динара, док се за исти износ повећава 
апропријација обезбеђена Одлуком о 
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буџету Општине Бачка Паланка за 2019. 
годину, раздео 4,  Програм 10 – Основно 
образовање, пројектна активност 2002-
0001 – Функционисање основних школа, 
функционална класификација 912, пози-
ција 153, економска класификација 463 
„Трансфери осталим нивоим власти“, 
расход по намени 4151 „Накнада трош-
кова за запослене" ОШ „15. октобар“ 
Пивнице.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4151 
„Накнада трошкова за запослене“ ОШ 
„Жарко Зрењанин" Обровац, умањује 
се у износу од 66.000 динара, док се за 
исти износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4213 
„Стални трошкови“ ОШ „Жарко Зрења-
нин" Обровац.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4151 
„Накнада трошкова за запослене“ ОШ 
„Жарко Зрењанин" Обровац, умањује 
се у износу од 20.000 динара, док се 
за исти износ повећава апропријација 
обезбеђена Одлуком о буџету Општине 

Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 
4,  Програм 10 – Основно образовање, 
пројектна активност 2002-0001 – Функ-
ционисање основних школа, функцио-
нална класификација 912, позиција 153, 
економска класификација 463 „Транс-
фери осталим нивоим власти“, расход по 
намени 4221 „Трошкови путовања“ ОШ 
„Жарко Зрењанин" Обровац.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4151 
„Накнада трошкова за запослене“ ОШ 
„Жарко Зрењанин" Обровац, умањује 
се у износу од 4.000 динара, док се за 
исти износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4235 
„Услуге по уговору“ ОШ „Жарко Зрења-
нин" Обровац.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4151 
„Накнада трошкова за запослене“ ОШ 
„Жарко Зрењанин" Обровац, умањује 
се у износу од 10.000 динара, док се за 
исти износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
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грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4266 
„Материјал“ ОШ „Жарко Зрењанин" 
Обровац.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4151 
„Накнада трошкова за запослене“ ОШ 
„Жарко Зрењанин" Обровац, умањује 
се у износу од 45.000 динара, док се за 
исти износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 5126 
„Машине и опрема“ ОШ „Жарко Зрења-
нин" Обровац.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Челарево“ Челарево, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функ-
ционална класификација 160, позиција 
258, економска класификација 4223 
„Трошкови путовања“, умањује се у 
износу од 5.000 динара, док се за исти 
износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4, 
глава 4.06 Месна заједница „Челарево“ 
Челарево,Програм 15- Опште услуге 

локалне самоуправе, пројектна актив-
ност 0602-0002- Функционисање месних 
заједница, функционална класификација 
160, позиција 259, економска класифика-
ција 4231 „Услуге по уговору“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Челарево“ Челарево, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функцио-
нална класификација 160, позиција 262, 
економска класификација 4263 „Мате-
ријал“, умањује се у износу од 1.000 ди-
нара, док се за исти износ повећава апро-
пријација обезбеђена Одлуком о буџету 
Општине Бачка Паланка за 2019. годину, 
раздео 4, глава 4.06 Месна заједница „Че-
ларево“ Челарево,Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, пројектна 
активност 0602-0002- Функционисање 
месних заједница, функционална класи-
фикација 160, позиција 259, економска 
класификација 4231 „Услуге по уговору“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4151 
„Накнада трошкова за запослене“ ОШ 
„Милета Протић“ Товаришево, умањује 
се у износу од 28.000 динара, док се 
за исти износ повећава апропријација 
обезбеђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 
4,  Програм 10 – Основно образовање, 
пројектна активност 2002-0001 – Функ-
ционисање основних школа, функцио-
нална класификација 912, позиција 153, 
економска класификација 463 „Транс-
фери осталим нивоим власти“, расход по 
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намени 4268 „Материјал“ ОШ „Милета 
Протић“ Товаришево.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4213 
„Стални трошкови“ ОШ „Милета Про-
тић“ Товаришево, умањује се у износу 
од 22.500 динара, док се за исти износ 
повећава апропријација обезбеђена 
Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4251 
„Текуће поправке и одржавање“ ОШ 
„Милета Протић“ Товаришево.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4214 
„Стални трошкови“ ОШ „Милета Про-
тић“ Товаришево, умањује се у износу 
од 29.000 динара, док се за исти износ 
повећава апропријација обезбеђена 
Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4251 

„Текуће поправке и одржавање“" ОШ 
„Милета Протић“ Товаришево.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање основ-
них школа, функционална класификација 
912, позиција 153, економска класифика-
ција 463 „Трансфери осталим нивоим 
власти“, расход по намени 4233 „Услуге 
по уговору“ ОШ „Милета Протић“ Това-
ришево, умањује се у износу од 9.000 
динара, док се за исти износ повећава 
апропријација обезбеђена Одлуком о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2019. 
годину, раздео 4,  Програм 10 – Основно 
образовање, пројектна активност 2002-
0001 – Функционисање основних школа, 
функционална класификација 912, пози-
ција 153, економска класификација 463 
„Трансфери осталим нивоим власти“, 
расход по намени 4269 „Материјал“" ОШ 
„Милета Протић“ Товаришево.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4831 
„Новчане казне и пенали по решењу 
судова“ ОШ „Милета Протић“ Това-
ришево, умањује се у износу од 11.000 
динара, док се за исти износ повећава 
апропријација обезбеђена Одлуком о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2019. 
годину, раздео 4,  Програм 10 – Основно 
образовање, пројектна активност 2002-
0001 – Функционисање основних школа, 
функционална класификација 912, пози-
ција 153, економска класификација 463 
„Трансфери осталим нивоим власти“, 
расход по намени 4269 „Материјал“" ОШ 
„Милета Протић“ Товаришево.
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О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Општина Бачка Паланка
 П Р Е Д С Е Д Н И К  
 Број: I-40-1/2019-1368
 Дана: 11. децембра 2019. године
 БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бранислав Шушница, с.р.

311

На основу члана 60. став 1. 
тачка 20. и члана 138. став 1. Статута 
Општине Бачка Паланка („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, бр. 9/19), 
Одлуке о усвајању Локалног акционог 
плана за Роме у општини Бачка Паланка за 
период од 2016-2020.године („Службени 
лист Општине Бачка Паланка“, број 
25/2017), председник Општине Бачка 
Паланка,  дана 03. децембра 2019. године 
донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за избор и 
поделу пакета за личну хигијену 
корисницима из ЛАП-а за Роме  у 

ОБП за период од 2016-2020. године

I

Образује се Комисија за избор 
и поделу пакета за личну хигијену 
корисницима из ЛАП-а за Роме у 
Општини Бачка Паланка за период од 

2016-2020. године.( у даљем тексту: 
Комисија).

II

У Комисију се именују:

1. Младен Лучић- за председ-
ника Комисије,

2. Јелена Галић- за члана,

3. Драгана Нинковић-за члана,

III

Задатак Комисије је да изврши 
избор и поделу пакета за личну хигијену 
корисницима, све у складу са ЛАП-ом 
за Роме у Општини Бачка Паланка за 
период од 2016-2020. године.

IV

Мандат Комисије траје до 
окончања поступка избора и поделе 
пакета за личну хигијену  корисницима.

V

 Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине Бачка Паланка и 
подноси му извештај о свом раду.

VI

А дминист ративно -тех ни чке 
послове за потребе Комисије обављаће 
Канцеларија за локално економски 
развој Општинске управе Општине 
Бачка Паланка.

VII

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.      

ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
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П р е д с е д н и к
Број: I-020-4/2019-54
Дана: 03. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник
Општине Бачка Паланка

Бранислав Шушница, с.р.

312

На основу члана 60. Статута 
Општине Бачка Паланка („ Служ-
бени лист општине Бачка Паланка“, бр. 
9/2019),  Одлуке о буџету општине Бачка 
Паланка за 2019. годину  („Службени лист 
општине Бачка Паланка“, бр. 34/2018), 
расписаног Јавног конкурса за суфинан-
сирање пројеката цркава и традицио-
налних верских заједница на територији 
општине Бачка Паланка у 2019. години, 
број I-40-5/2019-18, од 16.11.2019. године 
и Предлога Комисије за оцену пројеката 
верских заједница, по Јавном конкурсу 
број I-40-5/2019-18, од 29.11.2019. године, 
председник општине Бачка Паланка, 
04.децембра 2019. године доноси

РЕШЕЊЕ
о додели средстава по Јавном 
конкурсу за суфинансирање 

пројеката цркава и 
традиционалних верских заједница 

на територији општине Бачка 
Паланка у 2019. години

I

На основу предлога Комисије за 
оцену пројеката верских заједница, по 
Јавном конкурсу број I-40-5/2019-18, од 
16.11.2019. године, додељују се средства 
у укупном износу од 970.000,00 динара, 

следећим подносиоцима пријава по Јав-
ном конкурсу :

Р. 
бр.

Назив подносиоца 
пријаве

Опредељена 
средства

1. Српска православна 
црква, Архијерејско 
намесништво бачкопала-
начко

970.000,00 
динара

II

Пренос додељених средстава 
врши се из буџета општине Бачка 
Паланка са раздела IV-општинска 
управа, Програм 1201- Развој културе 
и информисања, програмска активност 
ПА 0003 – унапређење система очувања 
и представљања културно-историјског 
наслеђа, позиција 152 – дотације невла-
диним организацијама.

III

Са подносиоцима пријава, којима 
су одобрена средства, закључиће се Уго-
вор о додели средстава за реализацију 
пројеката, којима ће се регулисати међу-
собна права и обавезе уговорних страна.

IV

Подносиоци пријава, којима су 
одобрена средства, дужни су да у року 
од 20 дана по завршетку пројекта, под-
несу Извештај о реализацији пројекта 
и доставе доказе о наменском трошењу 
финансијских средстава председнику 
општине Бачка Паланка, као и Одељењу 
за финансије и буџет Општинске управе 
општине Бачка Паланка.

V
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Ово Решење је коначно и против 
њега се може покренути управни спор 
код надлежног суда.

VI

Ово Решење објавити на званич-
ној интернет страници Општине Бачка 
Паланка и у Службеном листу Општине 
Бачка Паланка.

Општина Бачка Паланка
П Р Е Д С Е Д Н И К
Број : I-40-5/2019-20
Дана: 04. децембра 2019. године
Краља Петра I бр. 16
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бранислав Шушница, с.р.

313

На основу члана 61. Став 7. Закона 
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 
103/2015, 99/16,113/2017,95/2018 и31/2019) 
и члана 14. Одлуке о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
34/2018 и 18/2019), председник Општине 
Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Обровац“ Обровац, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-

ционисање месних заједница, функ-
ционална класификација 160, позиција 
260, економска класификација 4249 
„Специјализоване услуге“, умањује се у 
износу од 17.000 динара, док се за исти 
износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4, 
глава 4.06 Месна заједница „Обровац“ 
Обровац, Програм 15- Опште услуге 
локалне самоуправе, пројектна актив-
ност 0602-0002- Функционисање месних 
заједница, функционална класификација 
160, позиција 257, економска класифика-
ција 4212 „Стални трошкови“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Обровац“ Обровац, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функцио-
нална класификација 160, позиција 261/1, 
економска класификација 4252 „Текуће 
поправке и одржавање“, умањује се у 
износу од 4.000 динара, док се за исти 
износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4, 
глава 4.06 Месна заједница „Обровац“ 
Обровац, Програм 15- Опште услуге 
локалне самоуправе, пројектна актив-
ност 0602-0002- Функционисање месних 
заједница, функционална класификација 
160, позиција 257, економска класифика-
ција 4212 „Стални трошкови“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Обровац“ Обровац, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функцио-
нална класификација 160, позиција 262, 
економска класификација 4261 „Мате-
ријал“ умањује се у износу од 2.500 
динара, док се за исти износ повећава 
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апропријација обезбеђена Одлуком 
о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Обровац“ Обровац, П р о -
грам 15- Опште услуге локалне самоу-
праве, пројектна активност 0602-0002- 
Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 257, економска класификација 4212 
„Стални трошкови“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Обровац“ Обровац, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функцио-
нална класификација 160, позиција 266, 
економска класификација 5122 „Машине 
и опрема“ умањује се у износу од 3.500 
динара, док се за исти износ повећава 
апропријација обезбеђена Одлуком 
о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Обровац“ Обровац, П р о -
грам 15- Опште услуге локалне самоу-
праве, пројектна активност 0602-0002- 
Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 257, економска класификација 4212 
„Стални трошкови“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Нова Гајдобра“ Нова Гајдо-
бра, Програм 15- Опште услуге локалне 
самоуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 255/1, економска класификација 
4151 „Накнаде трошкова за запослене“, 
умањује се у износу од 3.400 динара, док 
се за исти износ повећава апропријација 
обезбеђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4, 
глава 4.06 Месна заједница „Нова Гајдо-
бра“ Нова Гајдобра, Програм 15- Опште 

услуге локалне самоуправе, пројектна 
активност 0602-0002- Функционисање 
месних заједница, функционална класи-
фикација 160, позиција 262, економска 
класификација 4268 „Материјал“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.06 
Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова 
Гајдобра, Програм 15- Опште услуге 
локалне самоуправе, пројектна актив-
ност 0602-0002- Функционисање месних 
заједница, функционална класифика-
ција 160, позиција 257, економска кла-
сификација 4214 „Стални трошкови“, 
умањује се у износу од 4.000 динара, док 
се за исти износ повећава апропријација 
обезбеђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4, 
глава 4.06 Месна заједница „Нова Гајдо-
бра“ Нова Гајдобра, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, пројектна 
активност 0602-0002- Функционисање 
месних заједница, функционална класи-
фикација 160, позиција 262, економска 
класификација 4268 „Материјал“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.06 
Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова 
Гајдобра, Програм 15- Опште услуге 
локалне самоуправе, пројектна актив-
ност 0602-0002- Функционисање месних 
заједница, функционална класифика-
ција 160, позиција 259, економска кла-
сификација 4239 „Услуге по уговору“, 
умањује се у износу од 3.000 динара, док 
се за исти износ повећава апропријација 
обезбеђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4, 
глава 4.06 Месна заједница „Нова Гајдо-
бра“ Нова Гајдобра, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, пројектна 
активност 0602-0002- Функционисање 
месних заједница, функционална класи-
фикација 160, позиција 262, економска 
класификација 4268 „Материјал“.
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Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.06 
Месна заједница „Нова Гајдобра“ Нова 
Гајдобра, Програм 15- Опште услуге 
локалне самоуправе, пројектна актив-
ност 0602-0002- Функционисање месних 
заједница, функционална класифика-
ција 160, позиција 266, економска кла-
сификација 5122 „Машине и опрема“, 
умањује се у износу од 2.600 динара, док 
се за исти износ повећава апропријација 
обезбеђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4, 
глава 4.06 Месна заједница „Нова Гајдо-
бра“ Нова Гајдобра, Програм 15- Опште 
услуге локалне самоуправе, пројектна 
активност 0602-0002- Функционисање 
месних заједница, функционална класи-
фикација 160, позиција 262, економска 
класификација 4268 „Материјал“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 7 - 
Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура, пројектна активност  
0701-0002 Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре, функ-
ционална класификација 360, пози-
ција 92/2, економска класификација 
4239 „Услуге по уговору“, умањује се у 
износу од 60.000 динара, док се за исти 
износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4, 
Програм 7 - Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, пројектна 
активност  0701-0002 Управљање и одр-
жавање саобраћајне инфраструктуре, 
функционална класификација 360, пози-
ција 92, економска класификација 4237 
„Услуге по уговору“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 11 – 
Средње образовање, пројектна актив-
ност 2003-0001 – Функционисање 

средњих школа, функционална класи-
фикација 920, позиција 154, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4214 
„Стални трошкови“ Гимназија „20.окто-
бар“ Бачка Паланка , умањује се у износу 
од 25.000 динара, док се за исти износ 
отвара апропријација у разделу 4,  Про-
грам 11 – Средње образовање, пројектна 
активност 2003-0001 – Функционисање 
средњих школа, функционална класи-
фикација 920, позиција 154, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4267 
„Материјал“ Гимназија „20.октобар“ 
Бачка Паланка

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 11 – 
Средње образовање, пројектна активност 
2003-0001 – Функционисање средњих 
школа, функционална класификација 
920, позиција 154, економска класифи-
кација 463 „Трансфери осталим нивоим 
власти“, расход по намени 4251„Текуће 
поправке и одржавање“ Гимназија „20.
октобар“ Бачка Паланка , умањује се у 
износу од 43.000 динара, док се за исти 
износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину,раздео 4,  Про-
грам 11 – Средње образовање, пројектна 
активност 2003-0001 – Функционисање 
средњих школа, функционална класи-
фикација 920, позиција 154, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4263 
„Материјал“ Гимназија „20.октобар“ 
Бачка Паланка.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 11 – 
Средње образовање, пројектна активност 
2003-0001 – Функционисање средњих 
школа, функционална класификација 
920, позиција 154, економска класифи-
кација 463 „Трансфери осталим нивоим 
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власти“, расход по намени 4252„Текуће 
поправке и одржавање“ Гимназија „20.
октобар“ Бачка Паланка , умањује се у 
износу од 15.000 динара, док се за исти 
износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину,раздео 4,  Про-
грам 11 – Средње образовање, пројектна 
активност 2003-0001 – Функционисање 
средњих школа, функционална класи-
фикација 920, позиција 154, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4263 
„Материјал“ Гимназија „20.октобар“ 
Бачка Паланка.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 11 – 
Средње образовање, пројектна активност 
2003-0001 – Функционисање средњих 
школа, функционална класификација 
920, позиција 154, економска класифи-
кација 463 „Трансфери осталим нивоим 
власти“, расход по намени 4261„Мате-
ријал“ Гимназија „20.октобар“ Бачка 
Паланка , умањује се у износу од 20.000 
динара, док се за исти износ повећава 
апропријација обезбеђена Одлуком о 
буџету Општине Бачка Паланка за 2019. 
годину, раздео 4,  Програм 11 – Средње 
образовање, пројектна активност 2003-
0001 – Функционисање средњих школа, 
функционална класификација 920, пози-
ција 154, економска класификација 463 
„Трансфери осталим нивоим власти“, 
расход по намени 4263 „Материјал“ Гим-
назија „20.октобар“ Бачка Паланка.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Челарево“ Челарево, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функцио-
нална класификација 160, позиција 259, 
економска класификација 4235 „Услуге 
по уговору“, умањује се у износу од 

22.031,89 динара, док се за исти износ 
повећава апропријација обезбеђена 
Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4, глава 
4.06 Месна заједница „Челарево“ Чела-
рево, Програм 15- Опште услуге локалне 
самоуправе, пројектна активност 0602-
0002- Функционисање месних заједница, 
функционална класификација 160, пози-
ција 257, економска класификација 4212 
„Стални трошкови“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Пивнице“ Пивнице, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функцио-
нална класификација 160, позиција 257, 
економска класификација 4214 „Стални 
трошкови“, умањује се у износу од 11.000 
динара, док се за исти износ повећава 
апропријација обезбеђена Одлуком 
о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Пивнице“ Пивнице, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функцио-
нална класификација 160, позиција 257, 
економска класификација 4212 „Стални 
трошкови“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Пивнице“ Пивнице, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функцио-
нална класификација 160, позиција 259, 
економска класификација 4231 „Услуге 
по уговору“, умањује се у износу од 15.000 
динара, док се за исти износ повећава 
апропријација обезбеђена Одлуком 
о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Пивнице“ Пивнице, Програм 
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15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функцио-
нална класификација 160, позиција 257, 
економска класификација 4212 „Стални 
трошкови“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Пивнице“ Пивнице, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функ-
ционална класификација 160, позиција 
260, економска класификација 4249 
„Специјализоване услуге“, умањује се у 
износу од 3.000 динара, док се за исти 
износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4, 
глава 4.06 Месна заједница „Пивнице“ 
Пивнице, Програм 15- Опште услуге 
локалне самоуправе, пројектна актив-
ност 0602-0002- Функционисање месних 
заједница, функционална класификација 
160, позиција 257, економска класифика-
ција 4212 „Стални трошкови“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Пивнице“ Пивнице, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функцио-
нална класификација 160, позиција 261, 
економска класификација 4252 „Текуће 
поправке и одржавање“, умањује се у 
износу од 2.000 динара, док се за исти 
износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину, раздео 4, 
глава 4.06 Месна заједница „Пивнице“ 
Пивнице, Програм 15- Опште услуге 
локалне самоуправе, пројектна актив-
ност 0602-0002- Функционисање месних 
заједница, функционална класификација 

160, позиција 257, економска класифика-
ција 4212 „Стални трошкови“.

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Пивнице“ Пивнице, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функцио-
нална класификација 160, позиција 262, 
економска класификација 4261 „Мате-
ријал“, умањује се у износу од 2.000 
динара, док се за исти износ повећава 
апропријација обезбеђена Одлуком 
о буџету Општине Бачка Паланка за 
2019. годину, раздео 4, глава 4.06 Месна 
заједница „Пивнице“ Пивнице, Програм 
15- Опште услуге локалне самоуправе, 
пројектна активност 0602-0002- Функ-
ционисање месних заједница, функцио-
нална класификација 160, позиција 257, 
економска класификација 4212 „Стални 
трошкови“.

О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Општина Бачка Паланка
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Број: I-40-1/2019-1315
Дана: 27 . новембра  2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бранислав Шушница, с.р.

314

На основу члана 61. Став 7. Закона 
о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 
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54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 
103/2015, 99/16,113/2017,95/2018 и 31/2019) 
и члана 14. Одлуке о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
34/2018 и 18/2019), председник Општине 
Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 15 – 
Опште услуге локалне самоуправе, про-
грамска активност 0602-0001 –Функцио-
нисање локалне самоуправе и градских 
општина, функционална класификација 
130, позиција 57, економска класифи-
кација 4651 „Остале дотације и транс-
фери“, умањује се у износу од 2.800.000 
динара, јер су обавезе по основу уплате 
средстава у буџет републике на име 
умањења зараде, реализоване  коначном 
испалатом плате за новембар.

Износ апропријације наведен у 
ставу 1. овог решења преноси се у раздео 
4, Програм 15- Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-
0009 – Текућа буџетска разерва, пози-
ција 43, економска класификација 4991- 
„Средства резерве“.

О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Општина Бачка Паланка
П Р Е Д С Е Д Н И К  

Број: I-40-1/2019-1401
Дана: 16. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бранислав Шушница, с.р.

315

На основу члана 61. Став 7. Закона 
о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 
103/2015, 99/16,113/2017,95/2018 и 31/2019) 
и члана 14. Одлуке о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
34/2018 и 18/2019), председник Општине 
Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 15 – 
Опште услуге локалне самоуправе, про-
грамска активност 0602-0001 –Функцио-
нисање локалне самоуправе и градских 
општина, функционална класификација 
130, позиција 57, економска класифи-
кација 4651 „Остале дотације и транс-
фери“, умањује се у износу од 2.800.000 
динара, јер су обавезе по основу уплате 
средстава у буџет републике на име 
умањења зараде, реализоване  коначном 
испалатом плате за новембар.

Износ апропријације наведен у 
ставу 1. овог решења преноси се у раздео 
4, Програм 15- Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-
0009 – Текућа буџетска разерва, пози-
ција 43, економска класификација 4991- 
„Средства резерве“.
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О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Општина Бачка Паланка
П Р Е Д С Е Д Н И К  
Број: I-40-1/2019-1401
Дана: 16. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бранислав Шушница, с.р.

316

На основу члана 61. Став 7. Закона 
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 
103/2015, 99/16,113/2017, 95/2018 и 31/2019) 
и члана 14. Одлуке о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
34/2018 и 18/2019), председник Општине 
Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, глава 4.02 
Туристичка организација, Програм 4- 
Развој туризма, пројектна активност 
1502-0001- Управљање развојем туризма, 
функционална класификација 473, пози-
ција 172, економска класификација 4122 
„Плате, додатци и накнаде“, умањује се 
у износу од 8.983 динара, док се за исти 

износ повећава апропријација обез-
беђена Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4, глава 
4.02 Туристичка организација, Програм 
4- Развој туризма, пројектна активност 
1502-0001- Управљање развојем тури-
зма, функционална класификација 473, 
позиција 172, економска класификација 
4121 „Плате, додатци и накнаде“.

О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Општина Бачка Паланка
П Р Е Д С Е Д Н И К  
Број: I-40-1/2019-1402
Дана: 16. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бранислав Шушница, с.р.

317

На основу члана 61. Став 7. Закона 
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 
103/2015, 99/16,113/2017, 95/2018 и 31/2019) 
и члана 14. Одлуке о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
34/2018 и 18/2019), председник Општине 
Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
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Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 10 – 
Основно образовање, пројектна актив-
ност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4161 
„Награде запосленима и остали посебни 
расходи“ ОШ „Десанка Максимовић“ 
Бачка Паланка, умањује се у износу 
од 12.626 динара, док се за исти износ 
повећава апропријација обезбеђена 
Одлуком о буџету Општине Бачка 
Паланка за 2019. годину, раздео 4,  Про-
грам 10 – Основно образовање, пројектна 
активност 2002-0001 – Функционисање 
основних школа, функционална класи-
фикација 912, позиција 153, економска 
класификација 463 „Трансфери осталим 
нивоим власти“, расход по намени 4161 
„Награде запосленима и остали посебни 
расходи“ ОШ „Милета Протић“ Товари-
шево.

О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Општина Бачка Паланка
П Р Е Д С Е Д Н И К  
Број: I-40-1/2019-1430
Дана: 24. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бранислав Шушница, с.р.

318

На основу члана 61. Став 7. Закона 
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 
103/2015, 99/16,113/2017, 95/2018 и 31/2019) 
и члана 14. Одлуке о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
34/2018 и 18/2019), председник Општине 
Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 15 – 
Опште услуге локалне самоуправе, про-
грамска активност 0602-0001 –Функцио-
нисање локалне самоуправе и градских 
општина, функционална класификација 
130, позиција 57, економска класифи-
кација 4651 „Остале дотације и транс-
фери“, умањује се у износу од 2.800.000 
динара, јер су обавезе по основу уплате 
средстава у буџет републике на име 
умањења зараде, реализоване  коначном 
испалатом плате за новембар.

Износ апропријације наведен у 
ставу 1. овог решења преноси се у раздео 
4, Програм 15- Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-
0009 – Текућа буџетска разерва, пози-
ција 43, економска класификација 4991- 
„Средства резерве“.

О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.
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Општина Бачка Паланка
П Р Е Д С Е Д Н И К  
Број: I-40-1/2019-1401
Дана: 18. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бранислав Шушница, с.р.
Општине Бачка Паланка 

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 44. став 5. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 
101/2016 и 47/2018), члана 58. тачка 5. и  
члана 108. став 2. Статута Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине 
Бачка Паланка“, бр. 9/2019), члана 1. 
Одлуке о усвајању ЛАП-а за Роме у Опш-
тини Бачка Паланка за период 2016-2020. 
године („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“, бр. 25/2017), члана 5. став 2. 
Правилника о условима и критеријумима 
за доделу стипендија ученицима и сту-
дентима ромске националности на тери-
торији Општине Бачка Паланка („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, 
бр.30/2019) председник Општине Бачка 
Паланка, дана 18. децембра 2019. године 
донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије, за 

доделу стипендија ученицима и 
студентима ромске националности 

на територији Општине  
Бачка Паланка

I

Образује се Комисија за доделу 
стипендија ученицима  и студентима 
ромске националности на територији 

Општине Бачка Паланка ( у даљем 
тексту: Комисија).

II

У Комисију се именују:

1. Шећа Коломпар, председник 

2. Бора Николић, заменик пред-
седника

3. Драгана Нинковић, члан

4. Војислав Зубац, члан

5. Слободанка Малешевић-Јаго-
дић, члан

III

Задатак Комисије је да у складу са 
Правилником о условима и критерију-
мима за доделу стипендија ученицима 
и студентима ромске националности на 
територији Општине Бачка Паланка:

Припреми текст Конкурса, спро-
веде поступак за доделу стипендија, 
размотри пријаве подносилаца захтева 
по објављеном Конкурсу, сачини ранг 
листу  о додели стипендија и достави је 
председнику Општине, припреми нацрт 
Уговора који се закључује са корисни-
цима стипендија.

IV

А дминист ративно -тех ни чке 
послове за потребе рада Комисије оба-
вљаће Одељење за друштвене делат-
ности Општинске Управе Општине 
Бачка Паланка.

V

Комисија за свој рад одговара 
председнику Општине, и подноси му 
извештај о  свом раду по завршетку Кон-
курса.
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VI

Мандат Комисије траје до завр-
шетка Конкурса.

VII

Чланови Комисије имају право 
на накнаду за рад у складу са чланом 4. 
Одлуке о накнадама и наградама за рад 
одборника Скупштине општине, заме-
ника председника Скупштине Општине, 
чланова Општинског већа и чланова 
радних тела органа Општине („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 
36/2014, 30/2015 и 16/2016).

VIII

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, и објављује се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Општина Бачка Паланка
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Број: I-020-4/2019-55
Дана: 18. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 59. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС“, 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,  
93/2012, 62/2013,  63/2013-исправка и 
108/2013, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 
99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 
Председник Oпштине Бачка Паланка, 
доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 

ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ 
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
НА РАЧУН ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 

2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим Правилником ближе се 
уређује начин утврђивања износа и пос-
тупак враћања неутрошених средстава 
која су у складу са Одлуком о буџету 
Општине Бачка Паланка за 2019. годину, 
до истека фискалне године пренета 
директним и индиректним корисницима 
буџетских средстава, а нису утрошена у 
тој фискалној години.

Члан 2.

Повраћај неутрошених сред-
става из члана1. овог правилника, врше 
директни и индиректни корисници 
буџетских средстава Општине Бачка 
Паланка до истека фискалне године, 
закључно са 31. децембром, на рачун 
– Извршење буџета Општине Бачка 
Паланка, број 840-80640-29. 

Износ неутрошених средстава за 
повраћај из члана 1. исказује се на обра-
сцу СВС – Спецификација враћених 
буџетских средстава.

Корисници буџетских средстава 
Општине Бачка Паланкаодговорни су за 
истинитост и тачност исказаних пода-
така у Обрасцу СВС - Спецификација 
враћених буџетских средстава.

Члан 3.

Индиректни корисници буџет-
ских средстава достављају директним 
корисницима спецификације враћених 
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буџетских средстава, која су им пренета 
на подрачун за редовну делатност према 
разделима, односно главама, односно 
функцијама, односно главним програ-
мима, на  Обрасцу СВС - Спецификација 
враћених буџетских средстава, најкас-
није до 10. јануара наредне фискалне 
године. 

Уколико су средства индиректним 
корисницима буџетских средстава пре-
нета са опредељених апропријација два 
или више директних корисника буџет-
ских средстава у обавези су да доставе 
Обрасце СВС -Спецификација враћених 
буџетских средстава за сваког директног 
корисника по јединственом броју буџет-
ског корисника.  

На основу извршених уплата и 
достављених образаца из става 1. овог 
члана директни корисници буџетских 
средстава у систему извршења буџета 
до 20. јануара наредне фискалне године 
врши корекцију трансфера расхода и 
издатака за претходну фискалну годину 
за индиректне кориснике којима су пре-
нели средства.

Образац СВС -  Спецификација 
враћених буџетских средстава одштам-
пан је уз овај правлник и чини његов 
саставни део.

Члан 4.

Одредбе овог правилника при-
мењују се и на кориснике буџетских 
средстава који су неутрошена средства 
пренели до истека фискалне године, а 
који након истека фискалне године нису 
у систему консолидованог рачуна тре-
зора Општине Бачка Паланка. 

Члан 5.

Овај Правилник ступа на снагу 
даном објављивања у „Службеном листу 
општине Бачка Паланка“.

Број: I-401-42/2019
Датум: 19.12.2019.

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

Бранислав Шушница, с.р.
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На основу члана 61. Став 7. Закона 
о буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 
103/2015, 99/16,113/2017, 95/2018 и 31/2019) 
и члана 14. Одлуке о буџету Општине 
Бачка Паланка за 2019. годину („Служ-
бени лист Општине Бачка Паланка“, број 
34/2018 и 18/2019), председник Општине 
Бачка Паланка  доноси:

РЕШЕЊЕ
 О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Апропријација обезбеђена Одлу-
ком о буџету Општине Бачка Паланка 
за 2019. годину, раздео 4, Програм 15 – 
Опште услуге локалне самоуправе, про-
грамска активност 0602-0001 –Функцио-
нисање локалне самоуправе и градских 
општина, функционална класификација 
130, позиција 57, економска класифи-
кација 4651 „Остале дотације и транс-
фери“, умањује се у износу од 2.800.000 
динара, јер су обавезе по основу уплате 
средстава у буџет републике на име 
умањења зараде, реализоване  коначном 
испалатом плате за новембар.

Износ апропријације наведен у 
ставу 1. овог решења преноси се у раздео 
4, Програм 15- Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-
0009 – Текућа буџетска разерва, пози-
ција 43, економска класификација 4991- 
„Средства резерве“.
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О реализацији овог решења ста-
раће се Одељење за финансије и буџет 
општинске управе Општине Бачка 
Паланка.

Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и исто објавити у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.

Општина Бачка Паланка
П Р Е Д С Е Д Н И К  
Број: I-40-1/2019-1401
Дана: 18. децембра 2019. године
БАЧКА ПАЛАНКА

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

Бранислав Шушница, с.р.
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Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, одговорни уредник Станислава Малић-Гостовић, 
текући рачун бр. 840-80640-29, Буџет Скупштине општине Бачка Паланка. www.backapalanka.rs 
Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" Бачка Паланка 021/6043-618. 


