
АНАЛИЗА ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА 

1. Општи подаци  

1.1. Административно - географски положај 

Oпштина Бачка Паланка је смештена у Јужнобачком управном окуругу у АП Војводини на 

северозападу Републике Србије. Простор општине покрива површину од 579 км2 што је 

сврстава у групу већих општина у АП Војдовини1.  Заузима координате 45° 15′ 01″  северне 

географске ширине и 19° 23′ 19″ источне географске дужине.  

На западу се Општина граничи са Републиком Хрватском, са којом је спаја мост „25 

мај“. Посматрано са аспекта удаљености од великих урбаних центара, општина Бачка 

Паланка се налази на 40 км од града Новог Сада, 122 км северозападно од Београда и 

107 км јужно од Суботице.  

Слика 1. Положај општине Бачка Паланка у Републици Србији и Јужнобачком управном 

округу                                                                                     

 
 

Извор: Општина Бачка Паланка. https://backapalanka.rs/polozaj-i-stanovnistvo/ (приступ на дан 07.11.2021 год). 

Поред леве обале Дунава налази се широка ритска површина која је утицала да на том 

простору нема изграђених насеља. Периферни и јужни делови града су удаљени од 

реке око 500 м. Само је насеље Нештин лоцирано непосредно уз десну обалу Дунава. 

Због ритске равнице није изграђено ни једно речно пристаниште. Из истог разлога, и 

поред тога што лежи на реци Дунав, ова чињеница практично у саобраћајном погледу 

за Општину нема већег значаја.   

 

 

 

 

 

 
1 Подаци Општинске управе Бачка Паланка, октобар 2021 године.  

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&params=45.25015_N_19.38852_E_type:city
https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&params=45.25015_N_19.38852_E_type:city
https://backapalanka.rs/polozaj-i-stanovnistvo/


Слика 2. Насеља општине Бачка Паланка 

Општину Бачка Паланка, чине 14 насеља (Сл. 2):  

• Бачка Паланка;  

• Челарево;  

• Гајдобра; 

• Нова Гајдобра;  

• Пивнице; 

• Деспотово; 

• Силбаш; 

• Параге;  

• Обровац;  

• Товаришево; 

• Младеново;  

• Карађорђево; 

а у Срему су насеља:  

• Нештин; 

• Визић.  

Река Дунав пресеца општину Бачка Паланка на 

Бачки и Сремски део Општине.  

Извор: Општина Бачка Паланка. https://backapalanka.rs/polozaj-i-stanovnistvo/ (приступ на дан 07.11.2021 год). 

1.2. Демографија 

Према резултатима Пописа становништва из 2011. године у општини Бачка Паланка 

живело је 55.528 становника. У Табели 1. приказан је број становника по насељима 

Општине. 

Табела 1. Број становника по насељима у општини Бачка Палнака према резултатима 

Пописа 2011. године 

Р.бр. Општина Бачка Паланка - насеља Број становника 

1. Бачка Паланка 28.293 

2. Визић 270 

3. Гајдобра 2.578 

4. Деспотово 1.853 

5. Карађорђево 738 

6. Младеново 2.679 

7. Нештин 794 

8. Нова Гајдобра 1.220 

9. Обровац 2.944 

10. Праге 921 

11. Пивнице  3.337 

12. Силбаш 2.467 

13. Товаришево  2.657 

14. Челарево 4.831 

Укупно 55.582 

Извор: „Упоредни преглед броја становника 1948,1953,1961,1971,1981,1991,2002,2011- подаци по 

насељима“, https://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga20.pdf 

https://backapalanka.rs/polozaj-i-stanovnistvo/
https://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga20.pdf


Општина Бачка Паланка је мултинационална и мултикултурална средина. Етничка 

припадност становништва према резултатима Пописа показује да највише има Срба, 

43.843; затим Словака, 5.047; Мађара, 1.356 и Рома, 1.064, итд.2 

1.3. Саобраћај 

Бачка Паланка има повољан друмски саобраћајни положај, јер преко њене територије води 

неколико путева од значаја како за Покрајину, тако и за Републику. Први је пут од Новог 

Сада ка Бачу и Сомбору; други путни правац пресеца општину у правцу од севера ка југу 

и повезује Бачку Паланку са Врбасом, Бачком Тополом и Суботицом, а трећи повезује 

Нови Сад, Бачки Петровац и Оџаке. 

1.4. Клима, флора и фауна  

У општини Бачка Паланка, клима је умерено-континентална, погодна и повољна за живот 

мештана и одвијање економских активности.  У општини је развијена флора и фауна, чему 

погодује бројност хидрографског и геолошког ресурса, тј. има довољно топлоте, влаге и 

талога. 

1.5. Историја 

Насеља на овом простору постоје још из времена праисторије, о чему сведоче археолошки 

локалитети. Прва насеља се подижу у 11. веку. Назив Паланка се спомиње први пут 1593. 

године. На овом простору од 11. века живели су Срби и Угари. Привреда се почиње 

развијати од 18. века. У најзначајније споменике културе убрајају се барокни дворац и 

барокни парк породице Дунђерски из 19. века, затим воденица и „Сремска кућа“ у селу 

Нештин. Од сакралних споменика најзначајнији су иконостаси Српске православне цркве у 

Бачкој Паланци из 1773. године, и у селима Деспотову, Силбашу и Нештину. Црна топола, 

четири платана, мочварни чемпреси и пар белорепих орлова су заштићени споменици 

природе. Након Другог светског рата извршена је колонизација која је трајала до 1948. 

године. 

1.6. Културне установе и култура у општини Бачка Паланка 

Установе које се баве облашћу Културе у општини су Култури центар  „Бачка 

Паланка“, Народна библиотека „Вељко Петровић“, као и бројна културно уметничка 

друштва, књижевни клубови, аматерска позоришта и остала друштва и организације. 

2. Демографија 

2.1.  Број становника 

Резултати пописа 2011. године, као и процене за наредне године указују на присуство и 

повећање интензитета неповољних демографских појава и процеса са којима се већ 

деценијама суочава Србија. Приметно је смањење укупног броја становника, природна 

депопулација, миграциони процеси и демографско старење које детерминише прилично 

ограничавајући популациони оквир формирања радног контингента, а самим тим и активног 

становништва (смањен број становника са 55.528 у 2011. години на 51.735 становника у 

2019. години). Број становника у општини Бачка Паланка се, у периоду 2011-2019 година, 

смањио за 6,83%, односно Општина је изгубила 3.793 становника. (Графикон 1). 

 

 
2 Општине и региони у Републици Србији за  2020 годину, РЗС Србије, стр. 134. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1773


Графикон 1. Број становника у општини Бачка Паланка, у периоду 2012-2019. година 

 

Извор: РЗС (2020) Општине у Србији 

2.2. Старосна структура 

Према попису из 2011. године, подаци о старосној структури становништва показују да је: 

13.791 становника (24,82 %) популација преко 60 година, деце и омладине до 19 година има 

10.986, што чини (19,78%) укупне општинске популације.  

Пад укупног броја становника, ниска стопа наталитета и фертилитета, негативан природни 

прираштај -9% (виши од војвођанског просека - 4,7%), као и висок индекс старења су 

карактеристике општинске популације (Табела 2). 

Табела 2. Основни демографски подаци, упоредни приказ (2019. година) 

Опис Бачка Паланка Јужнобачка 

област 

Република 

Србија 

Број становника 51.735 618.829 6.945.235 

Просечан број чланова домаћинства 2,87 2,7 2,9 

Стопа природног прираштаја -9,0  -2,0 -5,3 

Очекивано трајање живота живо рођених 75 75 74 

Просечна старост 44 44,5 44,7 

Индекс старења 152 138,57 144,05 

% проценат деце старости 0-14 14,01 15,54 14,54 

% проценат становништва радног узраста 64,48 65,91 65,02 

% 65 + у укупном становништву 21,51 18 21 

Извор: (РЗС) 2020, Девинфо. 

2.3. Структура становништва (преглед стања и пројекције) 

У 14 насеља, укупан број становника броји 51.735 лица у 2020. години, са густином од 87 

становника/км2. Стопа природног прираштаја износи -9 (стопа умрлих 17, стопа 

живорођених 9). Просечна старост становништва је 44 године, са индексом старења 152. 

Просечан број чланова домаћинства је 2,87 (Табела 3). 

Према полној структури, општина Бачка Паланка бележи више жена у популацији 

(28.425), док мушкараца има незнатно мање (27.103). У старосној структури, 

најдоминантније петогошње групе су од 55-59 година и 60-64 године за оба пола. 

Просечна старост забележена код мушкараца је 40,6 година, док је код жена 

забележена просечна старост од 44,1 године. (Графикон 1.). 
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Табела 3. Структура становништва, стање 2011-2020. година и пројекције 2041. година 

Површина (км2) 590 2019. 

Број насеља 14 2019. 

Становништво 51.264 2020. 

Густина насељености (број становника/км2) 87 2020. 

Стопа живорођених 9 2020. 

Стопа умрлих 17 2020. 

Стопа природног прираштаја - 9 2020. 

Очекивано трајање живота живорођених (просек година) 75 2020. 

Просечна старост (у годинама)  44 2020. 

Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.) 152 2020. 

Просечан број чланова домаћинства 2,87 2011. 

Пројектован број становника (средња варијанта - нулти миграциони салдо) 45.395 2041 

Пројектован број становника (средња варијанта са миграцијама) 45.152 2041 

Извор: Републички геодетски завод; Територијални регистар, РЗС; Витална статистика, РЗС; Попис 

становништва, домаћинстава и станова, РЗС 

Графикон 2. Становништво према петогодишту и полу у Бачкој Паланци, 2020 

 

Извор: Општине и региони, РЗС 2020. 

2.4. Становништво према старосним групама 

Према старосној структури, удео деце од 0 до 17 година чини 17% на територији општине 

Бачка Паланка (према подацима из 2020. године). Становништво које има више од 65 година 

налази се на другом месту по уделу у старосним групама и присутно је на територији 
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општине са 22%. Најдоминантнија старосна група у Бачкој Паланци је је група становника 

18-64 године. Она заузима 61% укупног пунолетниг становништва. (Слика 3). 

Графикон 3. Становништво према старосним групама, у 2020. години 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Витална статистика, 2020. 

3. Оцена друштвеног развоја 

Општина Бачка Паланка према степену развијености сврстана је у прву групу, односно 

међу 20 локалних самоуправа чији је степен развијености изнад републичког просека.3 

Друштвени развој општине Бачка Паланка мерен индексом друштвеног развоја (ИДР) 

градова и општина био је 2018. године 48,73 (нпр. најнижи је Гаџин Хан 30,5 и Мало 

Црниће 33,7; највиши Нови Београд 63,9 и Врачар 65,4). 

Индекс друштвеног развоја омогућује поређење квалитета живота по градовима и 

општинама Републике Србије у шест области (Табеле 4 и 5, Графикон 4): 

− демографија; 

− економска активност;  

− образовање; 

− социјална заштита; 

− здравствена заштита; 

− остали показатељи квалитета живота и друштвене партиципације. 

Степен самофинансирања јединица локалне самоуправе указује на способност ЈЛС да 

се финансира из изворних и уступљених прихода. У случају Бачке Паланке (2014-2018) 

има благо опадајући тренд.  

Висина просечне нето зараде4 у Бачкој Паланци после периода фискалне консолидације 

(2014-2016) се чак и смањила за десетак процената у 2018. години. У 2020. години просечна 

нето зарада била је 53.069 РСД, испод просека Војводине (57.186) и Србије (60.073). 

Индекс зависности становништва показује однос зависног становништва (млађих од 15 и 

старијих од 65 година) и становништва радног узраста. Индекс зависности укупног 

становништва годинама расте (54,1) и виши је 2018. године од Региона Војводине (50,7%) 

и Републике Србије (52,7%). Сличан тренд је и код индекса зависности старог 

становништва (32,3%), виши је од Региона Војводине (28,9%) и Републике Србије (30,8%) 

у 2018. години. 

 
3https://ras.gov.rs/uploads/2019/01/uredba-o-utvrdivanju-jedinstvene-liste-razvijenosti-regiona-i-jedinica-l-2.pdf 
4 Извор за све  наведене индикаторе, DevInfo, РЗС, осим за просечну пензију (Извор: Статистички 

годишњи билтен 2020, ПИО фонд) 
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Обухват деце узраста 0-3 године (јаслице) предшколским васпитањем и образовањем, 

годинама расте и износио је 15,7% у 2020. години, али је још увек двоструко нижи од нивоа 

Региона Војводине (31,3%) и Републике Србије (31,8%) 2020. године. 

Обухват деце узраста од 3 године до поласка у припремни предшколски програм 

предшколским васпитањем и образовањем, био је 55,9% 2020. године, и заостаје за 

Регионом Војводине (68,2%) и Републике Србије (62,6%) 2020. године. 

Обухват деце у основном образовању у Бачкој Паланци је у паду последњих десетак 

година, а 2020. године је био 95,2%, али је и даље изнад Региона Војводине (91,7%) и 

Републике Србије (93,5%) 2020. године. 

Стопа одустајања од школовања била је 2020. године 0,1% и нижа је од нивоа 

Републике Србије (0,4%) и Региона Војводине (0,6%). 

Број лекара на 1000 становника се смањио током забране запошљавања у јавном 

сектору. У 2019. години био је 0,9 на 1000 становника, знатно мање од просека Региона 

Војводине (2,5) и Републике Србије (2.9).  

Износ просечне пензије расте на нивоу целе Републике Србије. У 2020. години у Бачкој 

Паланци просечна пензија износила је 26.812 динара, и била је нижа од износа у 

Војводини (28.264), и Србији (27.744).  

Број малолетних починиоца кривичних дела има дугогодишњи тренд смањења, како на 

нивоу Србије, тако и у Бачкој Паланци. У 2020. години за 5 малолетника су изречене 

кривичне санкције. 

Број извршених кривичних дела варирао је током година код пунолетних починиоца 

кривичних дела. Правноснажно осуђених пунолетнх лица према месту извршења у 

2020. години било је 159, а 28 пунолетних лица правноснажно је осуђено за крађу 

према месту извршења кривичног дела. 

Измене и допуне Закона о локалним изборима утицале су на повећање броја, тј. удела 

жена одборница у јединицама локалне самоуправе. У Бачкој Паланци је тај удео 

знатно порастао, на 41,5% у 2020. години. Удео варира у (2018.) од 17,24% у Малом 

Зворнику, до 44,83% у Белој Паланци. 

Табела 4. Неки од индикатора од утицаја на друштвени развој општине Бачка Паланка  

Индикатори   Година   

 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

Индекс друштвеног развоја 52,01 50,91 49,72 47,88 48,73 

Степен самофинансирања ЈЛС 78,60 78,90 79,70 81,20 74,30 

Просечне зараде без пореза и доприноса 48.265,00 48.215,00 49.521,00 50.007,00 45.376,00 

Индекс зависности укупног становништва 49,90 50,32 51,43 52,75 54,07 

Индекс зависности старог становништва 27,68 28,86 29,40 30,96 32,29 

Деца у јаслицама 9,31 12,40 12,65 17,07 12,01 

Деца у вртићима 27,35 28,76 39,11 52,17 55,00 

Обухват деце у основном образовању 99,47 98,26 98,69 96,03 94,90 

Стопа одустајања од школовања у 

основном образовању 

0,90 0,00 0,20 0,20 0,20 

Број лекара на 1000 становника 1,30 1,20 1,20 1,20 1,10 

Просечна пензија 23.007,00 23.003,00 23.485,00 24.583,00 25.555,00 

Малолетни починиоци кривичних дела 0,86 0,57 0,83 0,01 0,09 

Пунолетни починиоци кривичних дела 0,57 0,52 0,71 0,60 0,55 

Удео жена одборниоца 26,19 31,71 31,71 31,71 31,71 

Извор: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/indeks/ , за одговарајуће године и индикаторе, прерачунато  

на основу DevInfo, РЗС 

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/indeks/


 

 

Табела 5. Расходи буџетских средстава, 2019. 

Расходи корисника буџетских средстава по становнику (у хиљадама РСД) 3641823 

Расходи корисника буџетских средстава по становнику (РСД) 70394 

Расходи корисника буџетских средстава за образовање (у хиљадама РСД) 962778 

од тога за основно образовање (у хиљадама РСД) 724872 

Расходи корисника буџетских средстава за образовање по становнику (РСД) 18610 

Расходи корисника буџетских средстава за здравствену заштиту (у хиљ. РСД) 724476 

Расходи корисника буџетских средстава за здравствену заштиту по становнику 

(РСД) 

14004 

Расходи корисника буџетских средстава за социјалну заштиту (у хиљадама РСД) 281889 

Расходи корисника буџетских средстава за социјалну заштиту по становнику (РСД) 5449 

Извор:http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Backa%20Palanka_EURSR

B001002003005.pdf 

Графикон 4. Учешће расхода према делатностима у укупним расходима корисника 

буџетских средстава, општине Бачка Паланка 2019. 

 

Извор: Национални рачуни, РЗС 

4. Образовање 

Према Попису становништва, домаћинстава и станова, РЗС 2011, у Бачкој Паланци је 

2,8% женског и 0,7% мушког становништва неписмено, од тога је изразито доминантна 

категорија жена 65+. Од укупног броја неписмених, 1,2% је из градских насеља, а 2,3% 

из осталих. Школска спрема је лошија од просека Републике код виског и вишег, а боља 

код средњег образовања (Графикон 5). 
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Графикон 5. Становништво старости 15 и више година према школској спреми и полу, 2011. 

(%) 

 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС 

4.1. Предшколско васпитање 

За предшколско васпитање и образовање деце на територији града Бачка Паланка,  задужена 

је ПУ „Младост“. Основана је 1970. године, интеграцијом  ПУ „Полетарац“ и Интерната за 

ученике у привреди. Оснивањем ПУ „Младост“, у вртићима, јаслама и кухињи запошљавају 

се стручно оспособљени кадрови, тј. васпитачи, медицинске сестре и кувари.  

Предшколска установа је адекватно кадровски и материјално оспособљена, високо 

организована за негу и васпитно-образовни рад. Од укупног броја запослених (138), 

васпитно-образовни рад реализује: 68 васпитача; 10 медицинских сестара-васпитача; 1 

сарадник за унапређење превентивне здравствене заштите; 2 медицинске сестре - 

сарадници на здравственој заштити; 2 педагога; 1 психолог; 1 логопед; 1 стручни сарадник 

за физичко васпитање и 1 сарадник за информатику.  

Табела 6. Број деце у објектима ПУ „Младост“ 2020/2021 

Р. бр. Назив објекта Број група Број деце 

1. Невен 2 52 

2. Лептирић 2 54 

3. Свети Сава 3 71 

4. Маслачак 4 106 

5. Пчелице 10 250 

6. Цврчак 5 113 

7. Бубамара 5 100 

8. Бамби 4 105 

9. Полетарац - Товаришево 1 15 

10. Пингвин - Деспотово 1 22 

11. Коцкица - Силбаш 2 42 

 Укупно 39 930 

Извор: Извештај о раду ПУ Младост 2020/2021 

Највећи број деце, 55,3% и током 2020. године користило је могућност боравка од 9-12 

сати дневно, а повећава се број родитеља који плаћају пун износ трошкова боравка 

деце, са 63% у 2018. на 71% 2020. године (Статистика образовања, РЗС). 
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Површина 11 објеката ПУ „Младост“, износи 3.480 м2, а површина дворишта 6.300 м2. У 

формираних 39 васпитних група (34 целодневног боравка - од тога 6 јаслених и 5 

полудневног боравка), укупан број деце је 930.  

Вртићи у Пивницама, Челареву, Младенову, Гајдобри и Карађорђеву не припадају ПУ 

„Младост”, већ су под ингеренцијом школа из места у коме се налазе. У будућности би 

требало радити на томе да вртићи буду у мрежи ПУ „Младост“, како би се створили 

адекватни услови за сву децу (потребна је изградња објекта у Младенову и адаптација 

објекта у Карађорђеву).  

Иако су неки објекти адаптирани а неки наменски грађени, свакако захтевају текуће 

одржавање, уређење дворишта, делимичне санације објеката, замена намештаја новим.  

Планирана је изградња већег вртића у Бачкој Паланци, како би се решио проблем за 

децу која чекају место у вртићу. 

4.2. Организација основног образовања  

Образовни систем основног школства на територији Бачке Паланке је добро развијен. 

На територији општине Бачка Паланка ради 10 основних школа. У граду раде три основне 

школе: „ Вук Караџић“, „Свети Сава“ и „Десанка Максимовић“ (са истуреним одељењима у 

Нештину и Визићу). У селима општине раде следеће основне школе: „Милета Протић“ 

Товаришево; „Браћа Новаков“ Силбаш (са истуреним одељењима Деспотово и Параге); 

„Жарко Зрењанин“ Обровац; „Алекса Шантић“ Гајдобра (са истуреним одељењем у Новој 

Гајдобри); „Бранко Ћопић“ Младеново; „Здравко Челар“ Челарево; „15 октобар“ Пивнице. 

Школске зграде су у добром стању, перманентно се ради на адаптацији или санацији 

објеката, изграђене су савремене мултифункционалне сале у више места при школама, 

које се осим фискултуре користе и за спортске активности свих становника у тим 

насељима. Мења се и осавремењује рачунарска опрема и средства за наставу. С 

обзиром да школске зграде имају већ доста година, неопходно је стално предузимати и 

текуће и инвестиционо одржавање. 

Највећа негативност је непрекидно смањење броја ученика у школама. Школске 

2014/2015 године, број ученика на територији општине Бачка Паланка био је 4.420, да 

би се 2020. године смањиио на 3.862 ученика (Статистика образовања, РЗС). 

Табела 7. Основни показатељи основног образовања у Бачкој Паланци, 2020. г. 

Основне школе ─ матичне школе 10 

Основне школе ─ подручна одељења 6 

Ученици уписани у основне школе ─ матичне школе  

                                                   у ниже разреде (I ─ IV) 1.642 

                                                   у више разреде (V ─ VIII) 1.965 

Ученици уписани у основне школе ─ подручна одељења  

                                                   у ниже разреде (I ─ IV) 145 

                                                   у више разреде (V ─ VIII) 110 

Нето стопа обухвата основним образовањем (%) 95,2 

Ученици који су завршили 8. разред основне школе  489 

Стопа завршавања основне школе (%) 94,1 

Стопа одустајања од школовања у основном образовању 0,4 

Број деце обухваћене основним образовањем за децу са сметњама у развоју  

и инвалидитетом  

24 

Број одраслих обухваћених основним образовањем  45 

Извор: Статистика образовања, РЗС 

Основна школа „Херој Пинки“ као самостална институција почела је са радом 1971. године. 

Школа се бави васпитањем и образовањем деце са сметњама у развоју узраста од 3 до 19 



година. Школа има одговарајуће људске и материјалне ресурсе за едукацију, хабилитацију и 

рехабилитацију деце са сметњама у развоју, као и подршку њиховим породицама. 

Школа за основно музичко образовање „Стеван Христић“ основана је 1954. године. Школа 

у адаптираној згради располаже са 800 м2, са 11 учионица и концертном халом са 90 места 

за седење. Учионице имају сва потребна наставна средства за извођење индивидуалне 

наставе. У школи је организовано музичко образовање из наставе: клавира, хармонике, 

флауте, кларинета, гитаре, тамбурице, виолине и соло певања. 

4.3. Организација  средњег образовања  

На подручју Бачке Паланке постоје три средње школе. Гимназија и Средња стручна 

школа користе исту, пространу зграду која је одговарајуће опремљена. 

Гимназија „20 октобар“ је почела са радом 1945. године и најстарија је школа на 

територији општине. Своју зграду добија 1963. године. Гимназију похађа око 350 

ученика у 16 одељења  друштвено-језичког, природно-математичког и општег типа. У 

школи су опремљени  кабинети за биологију, физику, хемију, музичку културу, три 

кабинета за информатику, фискултурна сала, свечана сала са 70 седишта са функцијом 

мултимедијалне учионице. Библиотека располаже са више од 6.000 књига. 

Средња стручна школа „Др Радивој Увалић“ је основана 1956. године. Бави се образовањем 

и васпитањем ученика у два подручја рада: Економија, право и администрација и Трговина, 

угоститељство и туризам. Школовање за економског техничара, финансијског техничара, 

туристичког техничара и пословног администратора траје 4 године, а за кувара, конобара, 

посластичара и трговца 3 године. Поред редовних, образују се и ванредни ученици кроз 

доквалификацију и преквалификацију у оба подручја рада. 

Техничка школа „9. мај”, настала је спајањем две школе: Техничке машинске школе и 

Школе ученика у привреди „Светозар Марковић”, 1961. године. Данашњи назив добила је 

1994. године. Бави се образовањем и васпитањем ученика у два подручја рада: машинство и 

обрада метала и електротехника. У оквиру Машинства и обраде метала, три су смера: 

техничар за компјутерско управљање машина (4 године); механичар моторних возила (3 

године); бравар - заваривач (3 године). У оквиру електоротехнике на располагању су: 

електротехничар информационих технологија (4 године); администратор рачунарских 

мрежа (4 године); електротехничар обновљивих извора енергије (4 године). Од школске 

2020/21 године у школи се организује специјалистичко образовање (V степен) за: 1) 

Електротехничара специјалисту за рачунарску опрему 2) Електроенергетичара за 

електричне инсталације 3) Заваривача специјалисту. 

Табела 8. Број ученика у средњим школама у Бачкој Паланци 

Број ученика по образовним профилима   Године   

 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18. 2018/19. 

Ученици гимназије 375 358 359 366 393 

Ученици четверогодишње стручне школе 872 822 853 841 878 

Ученици трогодишње стручне школе 222 218 231 231 228 

Укупно ученика 1.469 1.398 1.443 1.438 1.499 

Број одељења (у 3 школе) 64 62 61 61 61 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2016-2020. године, РЗС, Београд 

Током 2020. године 1.485 ученика похађало је средње школе у Бачкој Паланци. 
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5. Здравство 

Дом здравља „Др Младен Стојановић“ обезбеђује примарну здравствену заштиту за 

подручје Бачке Паланке, са амбулантама у насељима општине: Пивнице, Деспотово, 

Силбаш, Гајдобра, Нова Гајдобра, Товаришево, Челарево, Обровац, Младеново, 

Карађорђево, Визић, Нештин, Параге. 

Према кадровском плану из 2018. године, број запослених може бити до 339, а тренутно има 

320. Од тога су: 67 доктори медицине; 134 медцински техничари и медицинске сестре са 

ССС и ВСС; 10 је доктора стоматологије; 12 стоматолошких сестара са ССС и ВСС; 2 су 

зубна техничара; 61 немедицински радник (21 административни и 40 техничких помоћних 

радника укључујући и возаче службе хитне помоћи). Ка Министарству здравља прослеђен је 

захтев за пријем недостајућих радника (5 доктора медицине, 5 медицинских техничара са 

ССС и ВСС и 3 техничка радника), и уколико се прихвате захтеви, запошљавање ће бити  

током 2022. године. 

Хроничан недостатак лекара у општини Бачкој Паланка, још више је изражен за време 

пандемије Ковида. Након отварања Ковид болнице у Новом Саду, неколико лекара из Бачке 

Паланке отишло је да тамо ради. Ситуација је још неповољнија у селима, где недостају 

лекари опште праксе. Дому здравља недостају радиолози, гинеколози, и због тога је број 

превентивних прегледа знатно смањен. 

Табела 9. Број становника на једног лекара 

Година 
2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Територија 

Република Србија 347 352 351 349 349 

Регион Војводине 399 407 404 397 445 

Јужнобачка област 319 327 326 318 326 

Бачка Паланка 801 858 838 901 892 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2016-2020. године, РЗС, Београд 

У плану је комплетна реконструкција и изградња спрата ДЗ, и за то се чека одговор и 

одобрење средстава са виших инстанци. У ДЗ  је изражен недостатак медицинских апарата и 

неопходна је њихова замена или набавка нових. 

Иако би успостављање Опште болнице и те како имало смисла, према организационој шеми 

здравства то није могуће јер су болница Врбас и Клинички центар Нови Сад на удаљености 

од око 50 км, а идентична је ситуација и са породилиштем јер оно по организацији не може 

бити у установи за примарну здравствену заштиту. 

Као узрок смрти, слична је ситуација као и на нивоу Републике Србије. У 2019. години од 

786 умрлих, 53,3% су узроковале болести система крвотока, 23,1% тумори, 6,2% болести 

система за дисање, 3,4% болести система за варење и 2,3% узроковале су повреде, тровања и 

остале последице спољашљих узрока.   

Број зависника од опијата се смањио последњих година, тренутно је око сто зависника 

(највише у категорији од 40 до 44 године) који се лече у Метадонском центру (постоји од 

2011. године при ДЗ). У порасту је зависност од алкохола и од патолошког коцкања, 

нарочито у време пандемије Ковида. 

Ковид 19 утицао је и на психу и ментално здравље становништва, како директно због 

страха од непознате болести и неизвесности, тако и индиректно због ограничења 

кретања и смањења социјалних контаката, губитка посла и сл. Могуће да је и то 



утицало на повећање броја самоубистава у 2020. години (са 11,5 2018. године на 13,7  

на 100.000 становника, у Војводини је око 16, а Србији изнад 13). 

6. Култура 

Културни центар Бачка Паланка основан је као Установа за културу одлуком СО Бачка 

Паланка 1990. године као професионална институција у области културе од посебног 

значаја и интереса. У оквиру Културног центра  раде музеј, биоскоп и галерија. Прва 

музејска збирка у Бачкој Паланци основана је 1979. године, а 1983. године формиран је 

музеј. Од 2006. године налази се у саставу Културног центра Бачке Паланке. У оквиру 

археолошке, палентолошке, нумизматичне, етнолошке, историјске и ликовне збирке 

налази се 8.000 предмета. Музеј поседује и библиотеку са више од 2.000 различитих 

публикација. Биоскоп се налази у згради која је стара преко стотину година. У 

простору биоскопа играју се и позоришне представе. Биоскоп је комплетно адаптиран, 

а у наредном периоду потребно га је дигитализовати и урадити пре свега санацију 

крова и приступачнији прилаз за лица са инвалидитетом. Реализује се пројекат 

“Биоскоп по селима” где се обилазе села у општини и приказују филмови. У галерији 

се два пута месечно одржавају изложбе слика аутора из земље и иностранства. 

Културни центар организује џез-блуз-рок фестивал у дворишту Музеја. 

Народна библиотека „Вељко Петровић“ значајна је културна институција, са 

развијеном мрежом у огранцима: Челарево, Деспотово, Пивнице, Силбаш, Параге, 

Младеново, Карађорђево, Обровац, Товаришево, Гајдобра, Нова Гајдобра, Нештин и 

Визић. Располаже са више од 200.000 публикација. У библиотеци постоји пет одељења: 

за одрасле; за децу; завичајно; одељење библиотечких огранака и набавно-обрадно 

одељење. У библиотеци се организују промоције, радионице, изложбе, приредбе, 

концерти, како у матичној установи, тако и повремено у огранцима. 

Музеј ергеле Карађорђево отворен је 1983. године, а чува успомене од 1880. године 

када је основана ергела. Ту се чувају пехари и фотографије са такмичења, а 

најзначајнији експонати су саонице и кочије које је користио искључиво Тито за време 

посета Карађорђеву. 

На територији општине ради већи број КУД, књижевни клубови, аматерска позоришта 

и остала друштва и организације. Већина ових организација чланице су Савеза аматера 

општине Бачка Паланка, где се добровољно окупљају и повезују аматерска удружења 

из области културе.  

У општини Бачка Паланка организује се преко 50 манифестација. Претежно су то догађаји 

забавног, спортског и културног карактера, најчешчће локалног значаја. Од тога је више од 

20 манифестација искључиво везано за културу. 

7. Спорт  

Спортски савез „Бачка Паланка 2017“, који је основало 5 клубова 2017. године, има у свом 

чланству преко 50 спортских организација. Преко савеза остварују се интереси клубова и 

грађана са територије Општине, како би што боље функционисао спорт и спортске 

организације, а као резултат заједничког рада остварују се добри резултати спортиста. 

Најважнијим спортским комплексом на територији Бачке Паланке, управља Установа за 

спорт и рекреацију (УСР) „Тиквара”. У саставу комплекса највећи значај заузима спортска 

хала која одговара нормативима за организацију такмичења врхунског спорта. Капацитет 

дворане је 1.200 седишта. Осим велике, ту се налази и мала дворана без трибина, али у 

официјелним дименизијама за кошарку и одбојку; четверостазна аутоматска куглна; фитнес 



центар са теретаном; физиотерапеутски блок и пратећи садржаји. У комплексу отворених 

терена налазе се: фудбалски терен, 4 тениска терена са шљаком и један бетонски, 2 терена за 

кошарку (тартан подлога), 2 терена за одбојку (тартан подлога), 2 терена за рукомет или 

мали фудбал (тартан подлога), теретана на отвореном, регатна стаза и кајак стаза. Око 

фудбалског терена је бетонска атлетска стаза, а на стази залетиште и рупа за скок у даљ и 

јарак за трку са препонама. Након дугогодишње изградње, 2019. године је завршен и пуштен 

у рад отворени олимпијски базен. Даљи планови су да он временом постане затворени, како 

би се могао користити током целе године.  

Нове спортске дворане након вишегодишње изградње завршене су у Гајдобри и Пивницама 

2018. године и Деспотову 2020. године, а када се заврши хала у Младенову, сва већа места у 

Општини ће имати салу и адекватне услове за бављење спортом. Свако место у оквиру 

школског дворишта има рукометни терен, баскет терен.  

Општински фудбалски савез Бачка Паланка тренутно има 15 чланова и сви клубови имају 

сопствени фудбалски терен. На територији Општине Бачка Паланка постоји већи број 

клубова у већем броју спортова. Некада су најпознатији и најуспешнији били мушки и 

женски рукометни клуб, али већ дужи низ година рукомет у општини није на завидном 

нивоу.  Фудбалски клуб ОФК Бачка је најуспешнији фудбалски клуб који се такмичио у 

Супер лиги Србије, а сада је члан Прве лиге Србије. Велике амбиције гаји кошаркашки клуб 

Херцеговац Гајдобра, који је тренутно лидер у 2. мушкој лиги група А, циљ је пласман у 

КЛС. Одбојкашице Паноније су чланице Прве Б лиге. Солидне резултате остварују и 

стонотенисери и стонотенисерке. У појединачним спортовима посебно се истичу спортисти 

у борилачким спортовима (понајвише каратисти) и  кајакаши. 

8. Безбедност и социјална заштита 

8.1. Безбедност 

У општини Бачка Паланка, под безбедношћу се најчешће мисли на превентивне активности 

које се спроводе у предшколској и школској установи а са циљем смањења насиља. У ове 

активности најчешће је укључена и полицијска станица Бачка Паланка која одржава 

предавања у свим школама. Иако се стално говори о мерама и активностима за спречавање 

насиља међу децом, вршњачко насиље је и даље заступљено са тенденцијом опадања. Често 

се дешава да се у рад са децом укључују и запослени Центра за социјални рад, Дома 

здравља, као и саветници из школске управе Нови Сад5. 

Социјална заштита 

Социјална заштита општине Бачка Паланка анализирана је са два аспекта. Први 

обухвата услуге социјалне заштите и новчана давања на националном нивоу, док други 

аспект приказује поменуте услуге са локалног нивоа. 

Услуге социјалне заштите и новчана давања на националном нивоу 

Обухват становништва општине Бачка Паланка дечијим додатком (ДД) је изнад 

просека Србије, што указује на лошију економску развијеност Општине. Подаци о 

новчаној социјалној помоћи (НСП) показују да је Бачка Паланка боље рангирана у 

односу на просек Србије. Напослетку, и удео корисника увећаног дечијег додатка у 

Општини је изнад просека Србије, што значи да је Општина лошије позиционирана у 

односу на Србију (Табела 10.). 

 
5 Бачка Паланка, званична интернет презентација, https://backapalanka.rs/2018/11/05/odbornici-usvojili-

godisnji-izvestaj-o-bezbednosti-ucenika/  

https://backapalanka.rs/2018/11/05/odbornici-usvojili-godisnji-izvestaj-o-bezbednosti-ucenika/
https://backapalanka.rs/2018/11/05/odbornici-usvojili-godisnji-izvestaj-o-bezbednosti-ucenika/


Табела 10. Програми националне помоћи намењене сиромашним грађанима (ДД и 

НСП) током 2020. године (у %) 

Индикатор Бачка Паланка Србија 

Удео корисника ДД у укупној популацији деце 16,6 15,5 

Удео корисника НСП у укупној популацији 2,4 2,9 

Удео корисника увећаног ДД у укупној популацији деце 7,6 4,5 

Извор: DevInfo Србија 

Наводи Центра за социјалну политику показују да просечно учешће деце која примају 

ДД и НСП значајно варирају по општинама6. 

Капацитети за спровођење социјалне заштите од стране Центра за социјални рад 

(ЦСР) су повољнији у односу на просек Србије. Другим речима, у Бачкој Паланци има 

значајно мање корисника социјалне заштите у укупној популацији у односу на просек 

Србије (Табела 11.). 

Табела 11. Капацитети ЦСР током 2020. године 

Индикатор 
Бачка 

Паланка 
Србија 

Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији (у %) 6,7 10,5 

Однос броја корисника социјалне заштите и стручних радника ЦСР 265 435 

Однос броја становника и стручних радника ЦСР 3.943 4.280 

Извор: DevInfo Србија и прорачун аутора. 

Покривеност становништва пензијама је висока током 2020. године. Сходно 

подацима ПИО фонда (Статистички годишњи билтен 2020), број пензионера у Бачкој 

Паланци је 12.241, а популацију старости 65 и више година чини 11.269 становника 

(DevInfo), из чега се може закључити да је покривеност становништва пензијом на 

задовољавајућем нивоу. Ако упоредимо број пензионера са укупном популацијом, 

видимо да је на територији Општине сваки четврти становник корисник пензије. 

Табела 12. Износ просечне пензије и однос просечне пензије и нето зараде током 2020. 

године 

Индикатор 
Бачка 

Паланка 
Србија 

Бачка 

Паланка/Србија 

Просечна пензија1 26.812 27.744 96,6 

Однос просечне пензије и просечне 

нето зараде2 50,5 46,2 109,4 

Извор: 1 ПИО фонд, Статистички годишњи билтен 2020; 2 За просечне нето зараде: РЗС, база података, 

зараде (за просечне нето зараде) 

Просечна пензија у Бачкој Паланци је испод просека пензије у Србији али само у 

апсолутном износу. Релативна вредност показује да пензија у Бачкој Паланци чини 

96,6% просечне пензије у Србији. Анализом односа просечне пензије и просечне нето 

зараде видимо да је у Бачкој Паланци износ пензије дупло мањи од просечне нето 

зараде и боље је позиционирана у односу на просек Србије. 

На подручју општине Бачка Паланка становништво старости 65 и више година током 

2020. године остварило је веће учешће основног и увећаног додатка за помоћ и негу 

другог лица у укупној популацији од просека Србије. 

 
6 http://csp.org.rs/sr/oblasti-rada/usluge-socijalne-za%C5%A1tite/razmena-iskustva-i-primeri-dobre-prakse/dodeljivanje-

prava-na-de%C4%8Diji-dodatak-i-nov%C4%8Danu-socijalnu-pomo%C4%87.html  

http://csp.org.rs/sr/oblasti-rada/usluge-socijalne-za%C5%A1tite/razmena-iskustva-i-primeri-dobre-prakse/dodeljivanje-prava-na-de%C4%8Diji-dodatak-i-nov%C4%8Danu-socijalnu-pomo%C4%87.html
http://csp.org.rs/sr/oblasti-rada/usluge-socijalne-za%C5%A1tite/razmena-iskustva-i-primeri-dobre-prakse/dodeljivanje-prava-na-de%C4%8Diji-dodatak-i-nov%C4%8Danu-socijalnu-pomo%C4%87.html


Табела 13. Учешће корисника (65 и више година) основног и увећаног додатка за 

помоћ и негу другог лица у укупној популацији током 2020. године (у %) 

Индикатор Бачка Паланка Србија 

Учешће основног додатка за помоћ и негу другог 

лица у укупној популацији 
0,5 0,4 

Учешће увећаног додатка за помоћ и негу другог 

лица у укупној популацији 
0,6 0,5 

Извор: DevInfo Србија 

Стопа деце која користе услуге смештаја на подручју општине Бачка Паланка током 

2020. године је нешто мања у односу на просек Србије, али је стопа деце смештена у 

резиденцијалним условима већа у односу на Србију. Удео корисника државних домова 

за смештај старих са 65 и више година у укупном броју старих је већи на подручју 

Општине у односу на просек Србије (Табела 14.). 

Табела 14. Услуге смештаја финансиране са националног нивоа током 2020. године 

Индикатор Бачка Паланка Србија 

Стопа деце која користе услуге смештаја (на 1000 деце) 4,6 4,8 

Стопа деце у хранитељским породицама (на 1000 деце) 3,8 4,3 

Стопа деце у резиденцијалним  условима (на 1000 деце) 0,8 0,5 

Удео корисника државних домова за смештај старих 65+ у 

укупном броју старих 65+ (у %) 
0,5 0,4 

Број корисника државних домова за смештај старих 65+ 56 6.307 

Број деце која користе услуге смештаја (0-17 год.) 41 5.837 

Број деце са инвалидитетом која користе услуге смештаја 9 672 

Извор: DevInfo Србија 

Поређење приказаних апсолутних вредности Општине и Србије је незахвално с обзиром на 

ниске вредности које су забележене, али дају слику бројног стања Општине и Србије. 

Услуге социјалне заштите и новчана давања на локалном нивоу 

Јединице локалне самоуправе (ЈЛС) додељују различите врсте новчаних давања и 

помоћ у натури на основу Закона о социјалној заштити (Сл. гласник РС, бр. 24/2011) и 

Закона о финансијској подршци породици с децом (Сл. гласник РС", бр. 113/2017, 

50/2018, 46/2021 - одлука УС, 51/2021 - одлука УС, 53/2021 - одлука УС и 66/2021). 

У 2017. години успостављена  је услуга „Лични пратилац“ која спада у проширена 

права социјалне заштите, финансирана од стране општине Бачка Паланка7.  

Према подацима о услугама социјалне заштите у надлежности ЈЛС, у Бачкој Паланци у 

2018. години пружено је пет услуга: помоћ у кући за старије и одрасле, лични 

пратилац, прихватилиште за одрасле и старије, прихватилиште за децу и 

саветовалиште (Табела 15.). 

 

 

 

 
7 Лични пратилац је доступна детету са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, коме је потребна 

подршка за задовољење основних потреба у свакодневном животу. Услуга личног пратиоца пружа 

Центар за социјални рад посредством особа које су евидентиране и лиценциране за ову врсту услуге 

(Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бачка Паланка за 2020. годину). 



Табела 15. Услуге социјалне заштите у надлежности општине Бачка Паланка током 

2018. године8 

Индикатор 

Број корисника према старости Буџет 

ЈЛС 

(у дин.) 

Износ 

наменског 

трансфера 0-5 6-14 
15-

17 

18-

25 

26-

64 

65-

79 
80+ 

Помоћ у кући за 

старије и одрасле 
0 0 0 0 0 25 30 3.935.193 0 

Лични пратилац 3 11 4 1 0 0 0 2.824.867 0 

Прихватилиште за 

одрасле/старије 
0 0 0 0 1 6 0 1.149.884 0 

Прихватилиште за 

децу 
0 1 1 0 0 0 0 1.887.022 0 

Саветовалиште 1 2 3 18 17 10 0 815.597 0 

Укупно 10.612.563 0 

Извор: Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, База услуга социјалне заштите у 

надлежности ЈЛС, подаци за 2018. годину, http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-

content/uploads/2020/09/Mapiranje_usluga_SZ_u_nadleznosti_JLS.xlsx  

Помоћ у кући за старије и одрасле током 2018. године пружена је за 55 корисника 

старости 65 и више година. Услуге су пружене 12 месеци годишње, а у 71% случајева 

корисници услуга су жене. Средства за финансирање ове услуге обезбеђена су у буџету 

ЈЛС. 

Услугу лични пратилац у 2018. години користило је 19 деце, њих 11 је било узраста од 

6 до 14 година старости, а 12 корисника били су мушког пола. Услуга се пружала 

током целе године, а средства су обезбеђена само из буџета Општине. 

Услугу прихватилиште за одрасле/старије у 2018. години користило је 7 лица, међу 

којима су 2 особе женског пола. Услуга се пружала свих 12 месеци, а средства за 

покривање ових трошкова обезбеђена су само из буџета Општине. 

Услугу прихватилиште за децу користила су 2 детета, оба корисника су женског пола. 

Услуга се пружала током целе године, а средства за финансирање ове услуге потичу 

искључиво из буџета ЈЛС. 

Услугу саветовалишта је у 2018. години користио 51 корисник. У 59% случајева 

корисници ове услуге су особе женског пола. Услуга се пружала током целе године, а 

средства су предвиђена само у буџету ЈЛС. 

Током 2018. године општина Бачка Паланка издвојила је за новчана давања 17.031.700 

динара, од чега је око 51,7% исплаћено за једнократну новчану помоћ, а 46,2% за 

једнократну новчану накнаду за новорођенчад. Преосталих 2,1% су исплате за 

стипендије за ученике и студенте по основу успеха. За давање у натури исплаћено је 

19.668.814 динара, при чему је највише издвојено за бесплатну или регресирану ужину 

у школи од 45,3%. Преостала средства утрошена су за следеће намене: накнада дела 

економске цене у предшколској установи 42,6%, пакет опреме из апотеке 11,1% и 

смештај у прихватилиште и сигурну кућу за жртве насиља 1%.  

Општина Бачка Паланка није имала предвиђена средства за оброке у народној кухињи. 

 

 

 
8 Истраживање се спроводи у трогодишњем циклусу на локалном нивоу у Србији од 2012. године. 

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Mapiranje_usluga_SZ_u_nadleznosti_JLS.xlsx
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2020/09/Mapiranje_usluga_SZ_u_nadleznosti_JLS.xlsx


9. Млади 

Општина Бачка Паланка може да се похвали формираном Канцеларијом за младе 

(КЗМ)9 која тежи осигурању квалитета живота и професионализације младих. 

Резултати објављени у Локалном акционом плану за младе у општини Бачка Паланка 

за период 2020-2023. године10 показују да је највећи проблем младих низак степен 

запошљавања, велики број одлази из Општине у потрази за послом, док око 50% њих 

размишља о покретању сопственог бизниса али им недостаје искуство. 

На подручју општине Бачка Паланка током 2020. године било је око 51.264 становника, док 

млади чине 16%, што је благо испод просека Србије 16,4%11. Другим речима, сваки шести 

становник сврстава се у категорију младих. Због тога, формирана КЗМ све своје ресурсе 

усмерава креирању мера и услуга ради дугорочног задовољења њихових потреба. 

10. Развијеност невладиног сектора 

На територији општине Бачка Паланка функционишу бројне организације цивилног 

друштва и невладиног сектора. Доминантни извор финансирања ових организација је 

буџет Општине. Невладине организације (НВО) баве се промоцијом културног и 

уметничког стваралаштва, афирмацијом спорта, промоцијом туристичке понуде, 

социјалним давањима и сл. Следи табеларни приказ са прегледом издвајања за 

финансирање невладиног сектора у виду дотација за НВО. 

Табела 16. Издвајања за финансирање невладиног сектора у буџету Општине за 2020. 

годину (у хиљ. дин.) 

Број програма Намена Корисник Износ 

16: Политички 

систем локалне 

самоуправе 

Функционисање скупштине и локални 

избори 

Општинска управа 

и политичке 

странке 

2.192,6 

11: Социјална и 

дечија заштита 

Подршка реализацији програма Црвеног 

крста; подршка особама са 

инвалидитетом; Стратегија социјалне 

заштите; Саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне услуге 

Црвени крст; 

Центар за 

социјални рад; 

Општинска управа 

21.146,6 

15: Опште услуге 

локалне 

самоуправе 

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 

Општинска 

управа 
1.669 

4: Развој туризма Промоција туристичке понуде 

Туристичка 

организација 

Општине 

2.410 

14: Развој спорта и 

омладине 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 

Спортске 

организације 
35.478 

13: Развој културе 

и информисања 

Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва; унапређење 

система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 

Општинска управа 10.093,9 

Извор: Одлука о завршном рачуну буџета општине Бачка Паланка за 2020. годину 

Дотације невладиним организацијама чине 4,2% укупног буџета Општине. Највећа 

издвајања реализована су у оквиру Програма 11 и 14, а заједно чине око 75% укупних 

 
9 Сходно Члану 3 Закона о младима, омладина или млади су лица од навршених 15 година до навршених 

30 година живота (Сл. гласник РС, бр. 50/2011). 
10 Службени лист општине Бачка Паланка, број 33/2019. 
11 DevInfo Србија и прорачун аутора. 



издвајања за дотације НВО. Ово показује да је Општина у средиште свог развоја 

ставила спорт и социјалну и дечију заштиту. Такође, и за Програм 13 исплаћена су 

средства за културно стваралаштво и представљање културно-историјског наслеђа. 

11. Финансирање друштвених делатности из буџета општине 

Завршни рачун буџета општине Бачка Паланка за 2020. годину12 израђен је у складу са 

Законом о буџетском систему. Извршење буџета Општине извршено је путем 

консолидованог рачуна трезора Општине, а извори финансирања појединих ставки зависе 

од саме Општине. 

Друштвене делатности буџета обухватају четири функционалне класификације, а на 

примеру општине Бачка Паланка видећемо и из којих извора су финансиране. 

У оквиру функционалне класификације 0 – социјална заштита, у општини Бачка Паланка 

током 2020. године средства су обезбеђена углавном из буџета Општине (класе 020 – 

старост, 040 – породица и деца, 070 – социјална помоћ угроженом становништву, 090 – 

социјална заштита некласификована на другим месту). За класу 010 – болест и 

инвалидност исплаћена средства потичу из буџета Општине, трансфера од других нивоа 

власти и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година. Других извора финансирања 

није било. 

У оквиру функционалне класификације 7 – здравствена заштита, најзаступљенија су 

средства из буџета Општине, док су за опште медицинске услуге средства обезбеђена из 

осталих извора. 

У оквиру функционалне класификације 8 – рекреација, спорт, култура и вере, класе 810 – 

услуге рекреације и спорта и 820 – услуге културе финансиране су из средства буџета, као и 

из трансфера из других нивоа власти и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година. 

За класу 840 – верске и остале услуге заједнице средстава потичу само из општинског 

буџета, док додатних извора финансирања није било. 

У оквиру функционалне класификације 9 – образовање, заступљени су извори финансирања 

како из буџета Општине, тако и из сопствених прихода буџетских корисника, трансфера од 

других нивоа власти, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и родитељског 

динара за ваннаставне активности. У оквиру предшколског образовања (класа 911) 

заступљени су сви претходно поменути извори финансирања. У оквиру класе 912 – основно 

образовање и класе 920 – средње образовање финансијска средства обезбеђена су у буџету 

Општине Бачка Паланка и из трансфера са осталих нивоа власти, као и из нераспоређеног 

вишка прихода из ранијих година. Класа 960 – помоћне услуге образовању финансирана је 

из прихода буџета и трансфера од других нивоа власти.  

Закључујемо да се пројектне активности установа и удружења најчешће своде на 

финансирање из домаћих извора, док међународних извора није било. 

 

 

 

 
12 Службени лист општине Бачка Паланка, број 19/2021. 


