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Активност процеса израде Плана развоја                                                                                          

општине Бачка Паланка реализује АРРА Бачка у 

сарадњи са Институтом за економику 

пољопривреде Београд, а финансира се 

средствима Владе АП Војводине, Покрајинског 

секретаријата за регионални развој, 

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. 



 

УВОД 
 

Све локалне самоуправе су у обавези да реализују усвојене планове развоја, за 

период од најмање седам година, а анализа ефеката (ex-post анализа имлементације 

претходног стратешког оквира) представља значајан основ за процес новог планирања. 

Извештај о досадашњој имплементацији стратешког документа општине Бачка 

Паланка је једна од активности у оквиру пројекта подршке у изради Планова развоја 

локалних самоуправа у пет пилот локалних самоуправа – Бачка Паланка, Врбас, Србобран, 

Темерин и Тител, а који се спроводи преко Регионалне развоје агенције Бачка у сарадњи 

са Институтом за економику пољопривреде Београд.  

Циљ наведеног пројекта је израда новог приступа координације јавних политика у 

складу са новим Законом о планском систему, усвојеном у априлу 2018. године. Како је реч 

о новим документима јавних политика - плановима развоја, и сама израда извештаја о 

досадашњој имплементацији и реализацији стратешког оквира локалне самоуправе 

представља обавезну активност, чиме се креира оквир за реализацију ове врсте 

евалуације који ће користити и другим локалним самоуправама у фази ex-post анализе као 

основе за развој планова развоја. 

У складу са Уредбом о обавезним елементима плана развоја аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 107 од 14. 

августа 2020.) а у циљу израде Плана развоја општине Бачка Паланка 2022-2030. године 

израђена је анализа  имлементације Стратегије локалног одрживог развоја општине 

Бачка Паланка за период 2014-2020.године. 

С обзиром на то да је нови усвојени буџетски период ЕУ за раздобље од 2021 – 2027. 

године дефинисао приоритете развоја, рокове и финансијски оквир, као и да су јасно 

поствљени циљеви одрживог развоја Агенде 21 УН за период од 2020 -2030. године,  

неопходно је припремити основ за израду нових планских докумената  за поменути 

период од 2022-2030. године, те је израда анализе о реализованим стратешким 

документима у претходном периоду од изузетног значаја. Законски основ је управо Закон 

о планском систему, који је усвојен 2018. године, као и пратеће уредбе. 

Циљ израде анализе јесте адекватна припрема за нови програмски период и креирање 

нових планских докумената на нивоу општине у периоду 2022 – 2030.године Анализом је 

утврђено стање и оцењен рад јавне управе и свих релевантних стејкхолдера у процесу 

реализације усвојених стратешког докумената и планираних циљева/приоритета и 

реализованих мера, као, система праћења, као и усклађеност истих са програмским 

буџетом. Промена која се постиже реализацијом утврђеног циља јесте постојање основе 

за израду нових планских докумената за период 2022 - 2030. године, усклађених са 

методологијом и препорукама Европске комисије и Владе Републике Србије. Анализа 

имплементације стратешких докумената биће од користи локалној самоуправи, као и 

другим релевантним институцијама – заинтересованим странама попут националних  и 

међународних развојних и финансијских институција, ради увида у евалуацију постојеће  

стратегије како би се на адекватан начин припремили за процес израде планског 



документа јавне политике са периодом важења од 2022. до 2030. године. 

 

У основи израде стратешких докумената на нивоу јединица локалних самоуправа је и 

усклађивање са документима на хијерархијски вишем нивоу, односно, у овом случају, 

стратегије одрживог развоја локалних самоуправа би требало да буду усклађене са 

релевантним стратегијама на покрајинском и републичком нивоу. Везано за наведено, 

овим се намеће потреба континуираног процеса праћења и евалуације спроведених 

мера са вишег хијерархијског нивоа. Са тим у вези, неопходан је континуитет у праћењу 

реализације АП на локалном нивоу односно регионалном нивоу, односно републичком 

нивоу. Међутим, спроведена анализа АП локалних стратешких докумената указује на 

постојање различитости у односу на постојеће стратегије на вишим хијерархијским 

нивоима. Један од разлога неусклађености је везан и за временски оквир израде 

докумената на различитим хијерархијским нивоима. 

Подаци прикупљени током фазе истраживања за израду анализе указују на постојеће 

(не)усклађености које су утврђене у документима на локалном нивоу, односно исти могу 

послужити за креирање релевантних форми којима се утврђене неусклађености могу 

минимизирати, што би допринело успостављању система за ефектније и ефикасније 

праћење реализације стратешких докумената. Прикупљени подаци биће коришћени за 

попуњавање базе података о пројектима које користи локална самоуправa, затим као 

потенцијална статистика о реализацији пројеката из акционих планова, односно као 

индикатор реализованих мера из постојећих стратегија. Такође, препоруке предложене у 

оквиру предметне студије ће се искористити за континуирано праћење имплементације 

будућих планских докумената општине Бачка Паланка. 



1. МЕТОДОЛОГИЈА 

 
  

Комбиновање приступа и метода 
 
 
 

Како би резултати истраживања и анализе били богатији и веродостојнији коришћена је 
комбинација приступа и метода – квалитативне и квантитативне методологије. Разлог за избор 
предметног начина истраживања и анализе је у чињеници да су обе методологије, и 
квалитативна и квантитативна, суштински различите, али њиховим комбиновањем постижу се 
најбољи резултати.  
 
Припрема методологије испитивања, утврђивање метода за прикупљање података, 
израда упитника и утврђивање узорка 
 
Методологија и упитник су представљени члановима радних група на радионици, одржаној 
у Бачкој Паланци, у октобру 2021.године. Радна група је утврдила временски оквир за 
спровођење анкетног испитивања. Радни тим су чинили чланови радних група за економски, 
друштвени и еколошки развој, као и чланови координационог тима. Општина Бачка Паланка је 
утврдила да ће испитивање бити спроведено у октобру и новембру 2021. године јер су 
становници тада присутни у највећем броју. 
 
Комбинована методологија укључује: 

 
− Више извора или врста података, 
− Више истраживача, 
− Више метода у прикупљању или истраживању, 
− Више теоријских перспектива у интерпретацији резултата у истом истраживачком 

пројекту. 

 
Током истраживања коришћена су следећа обележја квантитативног истраживања: 

 
− Основна питања – Утиче ли независна варијабла на другу? Јесу ли две варијабле 

међусобно повезане? 

- Начин проучавања – Изолација варијабли, контрола спољних чинилаца како би се 
уклониле супарничке претпоставке, редукционизам – поједностављење ситуације 
која постоји у стварности како би се омогућила квантитативна анализа. 

- Улога истраживача – Настоји се смањити или потпуно искључити истраживачев 
утицај, мишљење, погледи и ставови истраживача одражавају се у полазним 
претпоставкама и одабиру проблема, али не и у методи, анализи и приказивању 
резултата и њиховом тумачењу. 

- Подаци – Резултати на стандардизованим упитницима, информације су сведене на 
бројеве. 

- Обрада података – Статистичка анализа, дескриптивна и инференцијална. 

- Примарни допринос – Веће разумевање истраживане појаве до којег се долази 
провером теорије или теоријских претпоставки. 

 
Када говоримо о квалитативном истраживању, коришћена су следећа обележја: 

 

- Истраживачки нацрт и методе – Дубински интервјуи, посматрање, групни интервјуи, 



анализа садржаја. 

- Испитаници – Мањи узорак испитаника који не допушта уопштавање а исовремено 
омогућава дубљу анализу. Улога испитаника – Испитаници су учесници у 
истраживању, истраживач и испитаник чине јединство јер заједнички настоје 
постићи разумевање података, испитаници редовно помажу у процени тачности 
описа и тумачења које износи истраживач. 

- Подаци – Приповедни описи, текстови, транскрипти разговора, подаци садржани у 
речима које се не преводе у бројеве. 

- Обрада података – Литерарна, вербална, нередукционистичка. 

 
 



2. ФАЗЕ АНАЛИЗЕ  
 

 
Прва фаза обухватила је прикупљање података неопходних за израду анализе 

имплементације стратешких докумената општине Бачка Паланка – свих важећих 

стратешких докумената усвојених од стране Скупштине у периоду до 2020. године, ревизија 

стратешких докумената, као и акционих планова који прате стратешка документа, 

информације о реализованим пројектима наведеним у стратегијама/акционим плановима, 

те свих стратешких докумената на вишем нивоу на које се ослањају стратешка документа 

општине Бачка Паланка. 

У другој фази вршена је детаљна анализа важећих стратешких докумената почев од 

анализе циљева, приоритета, мера, дефинисаних индикатора у акционим плановима, 

усклађености стратешких докумената са стратешким документима на вишим нивоима и са 

програмским буџетом. 

Наредна фаза укључивала је сарадњу са Канцеларијом за локални економски развој 

(КЛЕР) општине Бачка Паланка и прикупљањем података за анализу релевантних 

докумената, у циљу дефинисања јаснијег стања имплементације стратешких докумената 

– интеракција и одржавање састанка са надлежним члановима Канцеларије. 

Четврта фаза обухватила је израду коначне анализе имплементације стратешких 

докумената општине Бачка Паланка са дефинисаним препорукама и закључцима за 

унапређем спровођења, односно имплементације стратешких докумената – анализу 

података и извођење закључака, те предлог мера за превазилажење поменутих иступања. 



 

3. АНАЛИЗА 

 

 
У периоду од 2014. до данас, у општини Бачка Паланка усвојени су следећи документи развојног 

планирања и јавних политика: 

1. Стратегија локалног одрживог развоја општине Бачка Паланка за период од 2014-

2020.године. 

2. Локални акциони план за унапређење положаја младих за период од 2020-2023.године. 

3. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и 

повратника по основу Споразума о реадмисији у општини Бачка Паланка за период од 2019-

2023. године. 

4. Локални акциони план за укључивање грађана у процес доношења одлука о трошењу 

средстава прикупљених по основу пореза на имовину у општини Бачка Паланка за период од  

2018- 2021.године. 

5. План детаљне регулације дела јужне зоне радне зоне – трансфер станица у Бачкој Паланци. 

6. Локални акциони план запошљавања општине Бачка Паланка за период 2021-2023. године. 

Стратегија развоја општине Бачка Паланка (у даљем тексту „СРОБП“) је кровни стратешки 

документ и усвојена је за седмогодишњи период. У складу са областима које су дефинисане 

СОР-ом, усвојено је један преглед приоритета, циљева и мера за целокупан период и то за осам 

приоритених области. 

Изостао је контекст временских рокова за докуменат јавне политике јер за исти нису израђени 

Акциони планови спровођења приоритета, циљева и мера који би требало да буду међусобно 

усаглашени и прате правила стратешког планирања дефинисана Законом о планском систему 

Републике Србије. 

 Евидентан је и недостатак секторских стратегија или програма. Такође и усвојени акциони 

планови усвајани су углавном независно од кровног стратешког документа у различитим 

временским периодима. 

У Поглављу 12. Систем праћења и управљања имплементацијом стратегије, наведено је да 

ће прву ревизију стратегије општина ће урадити током 2017.године што представља половину 

временског оквира важења усвојене стратегије. Прва група акционих планова израдиће се за 

период 2014-2016.године. Након тога усвојиће се акциони планови за период 2017– 2020. 

године. Усвајање друге групе акционих планова потребно је урадити заједно са планираном 

ревизијом стратегије током 2017.године.  

Општина Бачка Паланка није спроводила претходно наведене активности те нема разрађених 

Акционих планова. 

 

 

 



Питања на која се наслања сама анализа гласе: 

 

Р. 

бр. 
Питање ДА НЕ 

1 Да ли су сви стратешки документи усвојени од стране Скупштине? 
✓ 

 

2 Да ли су стратешки документи усклађени са другим стратешким 
документима на вишем хијерархијском нивоу? 

 

✓ 

 

3 Да ли је спровођена ревизија стратешког документа? 
✓ 

 

4 Да ли стратешки документи садрже визију, односно жељено стање 
након периода за који су усвојени? 

 

✓ 

 

5 Да ли су постављени циљеви, приоритети, мере и индикатори за 
праћење реализације стратешких докумената? 

 

✓ 

 

6 Да ли постоји тело на нивоу локалне самоуправе које прати 

имплементацију постављених циљева у стратешким документима? 

  

✓ 

7 Да ли се доставља извештај о праћењу имплементације стратешких 
докумената и да ли се исти усваја од стране Општинског већа? 

  

✓ 

8 Да ли су стратешка документа усклађена са програмским буџетом?  
✓ 

9 Да ли стратешка документа прате одговарајући акциони планови? 
✓ 

 

10 Да ли су реализовани пројекти из акционих планова? 
✓ ✓ 

 

3.1. Стратегија одрживог развоја општине Бачка Паланка за период од 2014 – 2020. године 

Циљ овог поглавља ExPost анализе је да анализира кровни стратешки документ према свим 

припадајућим интерним и екстерним елементима. У првом делу, идентификовано је место 

усвојених документата у нормативном оквиру Републике Србије. Даље, приказана је 

методологија израде кровног стратешког докумената са партиципацијом као назаобилазни 

процесом. Акценат овог дела биће на разматрању учешћа организација цивилног друштва у 

процесу израде, те на организовању и спровођењу јавних расправа као важног елемента за 

повећање транспарентности и партиципације јавности у процесу усвајања јавних политика на 

локалном нивоу. 

Кроз кратак приказ самог документа биће представљене све области документа са 

дефинисаним приоритетима и циљевима, са коментарима на процес анализе, те формулације и 



хијерархијске усаглашености циљева. Даље, анализираће се дефинисани индикатори, као и 

планирани процес евалуације и мониторинга стратешког документа. 

3.2. Нормативни оквир 

Закон о планском систему Републике Србије усвојен је 2018. године и прописује усвајање три 

типа планских докумената: 

1. Документи развојног планирања; 

2. Документи јавних политика и 

3. Остали плански документи. 

Документ развојног планирања чије усвајање је у надлежности локалне самоуправе је План 

развоја ЈЛС. Стратегије, програми и акциони планови су документи јавних политика чије 

усвајање је такође у надлежности локалне самоуправе (за сопствену територију). 

Стратегија одрживог развоја општине Бачка Паланка поседује неке од елемената два различита 

типа докумената која су дефинисана поменутим Законом, а то су План развоја јединице локалне 

самоуправе и Стратегија. 

3.3.. Методолошки приступ са коментарима 

Методолошки приступ израде Стратегије приказан је у самом документу (поглавље 3. 

Методологија израде Стратегије одрживог развоја општине Бачка Паланака 2014-2020.године). 

У уводном делу поглавља, наводе се надлежности за израду стратешког документа, 

дефинисане Законом о локалној самоуправи и Законом о регионалном развоју. 

Наведени су следећи принципи на којима почива документ: 
 
1. Фокус на људима; 
2. Сагласност о дугорочној визији; 
3. Свеобухватност и интегрисаност; 
4. Усаглашеност са јасним буџетским принципима; 
5. Свеобухватна и поуздана аналитичка основа; 
6. Посвећеност надлежних институција и органа; 
7. Развој постојећих механизама; 
8. Повезаност националног и локалног нивоа власти; 
9. Развој и унапређење постојећих капацитета. 
 
Кораци ка изради и имплементацији документа подељени су у три фазе: 
 
I Фаза - Припрема и процес планирања; 
II Фаза – Израда стратегије; 
III Фаза – Имплементација, мониторинг и евалуација. 
 
У наредном одељку документа је пружен списак чланова радних група, дефинисаних према 
области којом се баве. При формирању радних група испоштован је партиципативни приступ, са 
мултисекторским укључивањем (присуство јавног, приватног и цивилног сектора). Ипак, нигде се 
не наводи одржавање јавних расправа, које су незаобилазне у обезбеђивању принципа 
транспарентности и партиципације јавности у процесу усвајања докумената овог обухвата. 
 



2.3. Кратак приказ кровног документа са кључним карактеристикама и дефинисаним 
приоритетима 
 
Садржај документа Стратегија одрживог развоја дефинисан је на следећи начин: 
 

0. Предговор председника општине 
1. Списaк учeсникa нa изрaди Стрaтeгиje одрживог рaзвoja oпштинe Бачка Паланка 

подељених у седам радних група које су током имплементације посматране као 

приоритене области укупно бројећи преко стотину педесет људи. 

2. Мeтoдoлoгиja изрaдe стрaтeгиje oдрживoг рaзвoja oпштинe Бачка Паланка за период од 

2014 - 2020. гoдинe  

3. Опис општине Бачка Паланка је предложен у оквиру Приоритених области  

4. Инфрaструктурa и урбанизам 

5. Кoнкурeнтност приврeдe и запошљавање 

6. Заштита животне средине  

7. Пoљoприврeдa и рурални развој 

8. Образовање и социјална заштита 

9. Здравствена заштита 

10.  Млади, нво, култура. медији и односи са јавношћу и спорт 

11.  Туризам 

12.  Систем управљања и праћење имплементације стратегије 

13.  Списак табела и графикона 

14.  Листа скраћеница 

15.  Литература 

 

Евидентан недостатак Стратегије одрживог развоја општине Бачка Паланка за период од 2014-

2020. године је што нема дефинисану визију шта општина Бачка Паланка жели постићи да би 

могла да се сагледа анализа, а тиме и оправданост постављених циљева у седмогодишњем 

периоду. 

Уочава се разноликост поглавља и неконзистентност у обухвату анализе, тј. одређени елементи 

су детаљно приказани, док судруги само површно обрађени, различит приступ разради 

приоритета, индикатора, временских оквира и одговорних у активностима. 

 

4. Кратак преглед области које су обрађене кровним стратешким документом са 

кључним карактеристикама. 

 
Поглавље 4.: Инфраструктура и урбанизам  

 

Анализа стања обухвата области саобраћаја који обухвата железничког саобраћаја, мрежу 

друмског саобраћаја, потенцијалних пловних путева и авио-саобраћаја, карактеристика 

мултимодалног саобраћаја, водопривреде, енергетике, телекомуникација, електронских 

комуникација, те комуналне инфраструктуре и урбанизма.  

Кроз анализу су дефинисани многи проблеми са којима се подручје суочава у датим областима, 

као и циљеви који би подразумевали промену стања и исти су апсолутно јасно дефинисани. 

SWOT анализа прецизно дефинише све делове овог поглавља анализе али исти нису 

усаглашени са постављеним развојним циљевима, као и што нису јасно дефинисани 



приоритети, те је извршена селекција кључних области што знатно олакшава имплементацију 

акција у истим. 

Међутим, постоје и наведени проблеми кроз анализу стања који се и не третирају кроз 

приоритете, циљеве и мере, као нпр. цикло-инфраструктура, не зна се где логистички ценатар, 

не зна се која индустријска зона је приоритет..... 

Дефинисана приоритена област- Инфраструктура и урбанизам има постављених тринаест 

приоритета са по једним или два циља по следећем распореду: 

 

Приоритет 1. Урбанизам – савремено, функционално и урбано уређен простор општине 

Бачка Паланка 

 

1.1 Урбанистичко – планском документацијом покрити целу општину 

1.2. Повећање ефикасности у управљању градским земљиштем и решавању имовинско 

правних питања. 

 

Приоритет  2.  Привредна инфраструктура – сектор железничког саобраћаја  

     2.1. Реконструкција и развој железничке мреже 

 

 

Приоритет 3.  Привредна инфраструктура – сектор друмског саобраћаја  

 3.1. Пројектовање, развој и ревитализација друмске инфраструктуре 

 

Приоритет 4.  Привредна инфраструктура – сектор водног саобраћаја 

    4.1. Развој наутичког туризма и путничког саобраћаја на реци Дунав 

    4.2. развој теретног саобраћаја на реци Дунав 

 

Приоритет 5.  Привредна инфраструктура – сектор логистике 

  5.1. Развој логистичких капацитета општине Бачка Паланка  

 

Приоритет 6.  Привредна инфраструктура – индустријске зоне  

   6.1. Развој индустријских зона 

 

Приоритет 7.  Привредна инфраструктура – слободна зона 

   7.1. Развој слободне зоне општине Бачка Паланка  

 

Приоритет 8.  Комунална инфраструктура – сектор  водопривреде – водоснадбевање 

   8.1. Развој водоснадбевања у општини Бачка Паланка 

 

Приоритет 9.  Комунална инфраструктура – сектор  водопривреде – канализација 

   9.1. Пројкетовање и развој канализационе мреже за насељена места општине Бачка Паланка  

 

Приоритет 10.  Комунална инфраструктура – сектор управљања отпадом  

    10.1. Уређење депонија у насељима у општини Бачка Паланка  

 

Приоритет 11.  Привредна инфраструктура – енергетска инфраструктура 

   11.1. Развој енергетске инфраструктуре 

   11.2. Развој алтернативних извора енергије и обезбеђење енергетске ефикасности 

 



Приоритет 12. Привредна инфраструктура – сектор телекомуникација (електронске 

комуникације) 

   12.1. Развој и унапређење телекомуникационих услуга 

 

Приоритет 13.  Комунална инфратсруктура – културно – спортски садржаји 

   13.1. Унапређење културних и спортских садржаја у локалним самоуправама у циљу 

унапређења животног стандарда становништва 

 

У наставку овог поглавља сваки од наведених циљева у оквиру приоритета је разрађен кроз 

мере са јасним задацима и активностима на које се поменута мера односи.  

Једино је неусаглашеност приликом анализе ставља Приоритета 2 – Сектор железничког 

саобраћаја у своју надлежност општина Бачка Паланка преузима уређење и модернизацију 

пруге – што је ван надлежности општине Бачка Паланка. Уместо циља унапређење сарадње са 

ЈП железнице Србије или неке АП Институције са мером повећања безбедносних пружних 

прелаза или модернизација несумњиво је да су изашли оквира своје надлежности. Овај циљ 

наводи меру: Израду пројектно-техничке документације за реконсктрукцију и развој железничке 

мреже у општини Бачка Паланка. Свакако, ван надлежности општине Бачка Паланка. 

Што се тиче сектора друмског саобраћаја такође излази ван оквира евојих надлежности јер се 

планира успостављање обилазнице, повезивање са X и XB преко Фрушке горе што подразумева 

и изграду новог моста. Нигде нема повезаности са анализом и решавање проблема локалних 

путева на целој територији општине Бачка Паланка. 

Водни саобраћај описно има активности највише са потребом израде одговарајуће планске 

документације (ПГР и ПДР планови за марине, наутички туризам и луку). 

У приоритету индустријске зоне набројане су четири индустријске зоне са дефинисаним 

недостацима појединачно у свакој зони, осим у зони Гајдобра где се наводи да је иста у 

функцији. Разрадом се предвиђају мере и активности се које се предузимају на изградњи и 

инфраструктурним опремањима.  

Водоводна и канализациона инфраструктура наводе проблеме без јасних мера и индикатора. 

  

У оквору Приоритета 10. – Сектор управљање отпадом у области инфраструктура и 

урбанизам наведено је да је Основни циљ Општине Бачка Паланка уређење јавне 

инфраструктуре, развој комуналних услуга и просторно планирање. 

 

Даља анализа и разрада сектора управљања отпадом је непостојећа са наводом да се 

комунални отпад са територије Бачка Паланка дислоцира на регионалну депонију у Новом Саду 

те је наведено да се све комуналне мере разрађују Стратегијом одрживог развоја - нејасно је 

где је разрађено. 

Енергетска инфраструктура је без адекватних циљева, мера и активности са широким описом 

потребе за енергетском ефикасношћу. 

Као посебан део су обрађени захтеви и потребе месних заједница где се стекао утисак да је 

целокупан претходни опис кроз мере искључио девет месних заједница, а истовремено 

извучено је четири пројекта од посебне важности без индикатора, временског рока, износа 

средстава и носилаца њихове реализације. 

 

Поглавље 5.: Кoнкурeнтност приврeдe и запошљавање 

 

У уводном делу поглавља конкурентности привреде и запошљавања представљена је 

демографска и географска слика општине Бачка Паланка где се стиче утисак несређеног 



документа који садржи и неажуриране податке те се уместо пописа становништва из 2011. 

године наводе подаци пописа и етничке структуре становништва из 2002. Исти су коришћени и 

приликом израде претходног стратешког документа, Стратегије одрживог развоја општине Бачка 

Паланка за период од 2010 – 2014. године, те су као такви непотпуни и неупоредиви. 

Предстваљена је детаљна и потпуна анализа привредних субјеката у општини Бачка Паланка, 

са појединачним описом најзначајнијих. 

Свакако са седамнаест постојећих радних зона ишеснаест планираних радних зона ( у делу 

инфраструктуре се наводе четири), несумњиво је да се општина Бачка Паланка сврстава међу 

привредно најразвијеније општине у Србији. 

Јасно су приказане информације о најзаступљенијим привредним гранама, највећим 

пољопривредним произвођачима, структури запослених према степену образовања, структури 

незапослених и најзначајнијим инвестицијама. Искориштена је приликада се у овом делу изврши 

детаљнија анализа и прикажу трендови локалних привредних кретања и детаљнија структура 

кадрова. Подаци незапослених лица показују комплетну структурну анализу. Предложени су 

нови образовни профили услед анализе потреба за кадровима. 

У наставку поглавља не постоји посвећеност привредним и предузетничким удружењима која 

могу имати важну улогу у привредним кретањима на локалном нивоу.  

SWOT анализа конкурентности привреде и запошљавања поседује добре елементе, посебно са 

јасно дефинисаним (одређеним) подручјима, међутим, исте нису подржане и  приметне су 

одређене неусаглашености у виду уврштавања фактора који нису везани за сам обухват 

анализе овог поглавља кроз разраду и мере.  

Дефинисани следећи приоритет и циљеви области Конкурентност привреде изапошљавања – 

развој сектора МСПП: 

 

ПРИОРИТЕТ 1: Одрживи раст и развој конкурентности привреде општине Бачка Паланка 

има четири циља са мерама: 

Циљ 1.1.: Виши степен коришћења постојећих ресурса и инфраструктуре у циљу 

одрживог привредног развоја 

1.1.1. Унапредити техничку инфраструктуру (нпр. комплетирање седамнаест постојећих и 

шеснаест планираних радних зона) 

1.1.2.  Унапредити решавање проблема отпадних вода у складу са еколошким стандардима 

1.1.3. Подстицати коришћење алтернативних извора енергије у индустријској производњи 

(нпр. искоришћавање потенцијала биомасе, термалних извора) 

Циљ 1.2.: Унапредити степен развоја пољопривредне индустрије 

 

1.2.1.  Виши степен повезивања пољопривредних газдинстава 

1.2.2. Стратешка партнерства усмерена ка развоју већих пољопривредних газдинстава 

       1.2.3. Унапредити мере локалне самоуправе за подстицање органске производње 

 

Циљ 1.3. Стварање подстицајног амбијента за развој и унапређење конкурентности 

привреде 

 

     1.3.1. Оснивање кластера, ЈПП и других форми удруживања (стварање социјалних 

предузећа, рециклажних ценатара, логостичких центара за развој пољопривреде…) 

     1.3.2. Континуирано пратиту стање домаће привреде, израда релевантних база 



     1.3.3. Брендирање општине као повољног амбијента за инвестирање 

     1.3.4. Унпаредити сарадњу ЛС са покрајинским и државним институцијама 

    1.3.5. Унапредити сарадњу са великим предузећима (подстицати програма друштвено 

одговорног пословања и спонзорства) 

    1.3.6.  Унапредити сарадњу институција са привредом  

    1.3.7. Развијати извозно орјентисане секторе базиране на прехрамбеној и прерађивачкој 

индустрији 

 

 Циљ 1.4. Јачање људских и техничких капацитета институција за подршку МСПП 

 

    1.4.1. Дефинисати локлане финансијске подстицаје сектору МСПП 

    1.4.2. Дефинисати локалне нефинансијске подстицаје сектору МСПП (обуке, тренинзи, 

менторинг и сл.) 

   1..4.3. Унапредити људске капацитете институција за подршку привреди и развој МСПП ( КЛЕР 

,Удружење предузетника и сл.) кроз стручне едукације, студијске програме у циљу конкурисања 

на домаће и међународне програме 

   1.4.4. Дизајнирати бизнис инкубатор са потребама приватног сектора 

 

ПРИОРИТЕТ 2: Подстицање конкурентности МСПП базиране на иновативности и 

економији знања има три циља са мерама  и то: 

 

 Циљ 2.1. Унапређење конкурентности предузетничке активности 

          2.1.1. Осмислити програме за самозапошљавање 

          2.1.2. Осмислити програме за подстицање новог запошљавања 

          2.1.3. Осмислити програме за подстицање самозапошљавања угрожених категорија на 

тржишту рада  

          2.1.4. Организовати предавања која ће одржавати успешни предузетници – примери 

добре праксе 

          2.1.5. Организовати стручне едукације из европских интеграција и коришћења ЕУ фондова 

из области обновљивих извора енергије, пољопривреде, заштите околине 

         2.1.6.  Израда каталога делатности за почетнике у бизнису 

         2.1.7. Организовати инфо-дане у вези са предузетништвом, актуелним условима 

кредитирања и субвенција за почетнике у бизнису 

         2.1.8. Организовати локалне сајмове и манифестације  

 

Циљ 2.2. Подстицање иновативности и економије засноване на знању 

 

       2.2.1. Укључивање иновативних приступа преради, маркетингу и дистрибуцији локално 

гајених услова ради повећања вредности производа и извоза 

       2.2.2. Промоција иновативности (информисање приватног сектора о могућности 

финансирања иновација од стране ЕУ и државе)  

       2.2.3. Подстицање сарадње приватног сектора са научно–истраживачким и образовним 

институцијама 

       2.2.4. Унапређивање и планирање наступа на извозним тржиштима и генерално 

приближавање стандардима ЕУ 

        2.2.5.  Улагати у знање и вештине запослених кроз ефикасно и практично примењиво 

знање 

        2.2.6.  Промоција значаја целоживотног учења 



        2.2.7. Промоција и подршка сектору услуга ИТ, креативне индустрије и слично у циљу 

самозапошљавања младих 

 

2.3. Подстицање конкурентности путем интерресорног удруживања МСПП 

 

    2.3.1. Израда неопходне базе података о актуелним потребама и могућностима удруживања 

МСПП 

    2.3.2. Повећање конкурентности интеграцијом МСПП путем кластера, као мини индустријских 

зона градова, делова технолошких паркова 

    2.3.3. Израда предлога пројеката удруживања извозно оријентисаних МСПП и креирања 

наступа на страним тржиштима 

    2.3.4. Удруживање предузетника који се баве старим занатима 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Повећање опште запошљивости и очување постојећег нивоа запослености 

у општини Бачка Паланка има четири циља са следећим мерама: 

 

Циљ 3.1. Унапређење и развој људских ресурса 

    3.1.1.  Подстицање новог запошљавања лица која су скоро остала без запсолења 

    3.1.2. Осмислишљавање програма за подстицање самозапшљавања угрожених категорија на 

тржишту рада  

     3.1.3. Осмишљавање програма преквалификације за нова занимања за којима постоји 

потреба на тржишту рада 

     3.1.4.  Организација сајма запошљавања  

     3.1.5. Боље међусобно повезивање свих субјеката који могу реализовати формално и 

неформално образовање одраслих 

     3.1.6. Прилагођавање система образовања захтевима тржишта рада пословне заједнице 

 

Циљ 3.2. Подстицање мера активне политике запошљавања  

 

     3.2.1. Ново запошљавање кроз доделу субвенција послодавцима за отварање нових радних 

места 

     3.2.2. Самозапошљавање незапослених лица кроз давање стипендија 

     3.2.2. Организовање стручне праксе без заснивања радног односа 

     3.2.4. Спровођење активности јавних радова 

 

Циљ 3.3. Повећање могућности запошљавања теже запошљивих категорија становништва 

     3.3.1. Константно реализовати програме субвенција за самозапошљавање или ново 

запошљавање теже запошљивих категорија становништва 

     3.3.2. Подршка равноправности полова у погледу запошљавања  

     3.3.3. Техничка подршка послодавцима који запошљавају лица са инвалидитетом 

 

Циљ 3.4. Унапређење социјалног дијалога кључних стејкхолдера на пољу запошљавања 

    3.4.1. Организовање стручних обука за чланове Савета за запошљавање 

    3.4.2. Јачање улога Савета за запошљавање и удруживање локалних Савета за 

запошљавање 

    3.4.3. Формирање мобилних тимова од старне НСЗ  

 

 



 

 

Поглавље 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Приоритет 1. Здравији, квалитетнији и безбеднији животни простор општине Бачка 

Паланка има пет циљева са мерама и то:  

 

Циљ 1.1. Смањење негативних веза између притисака на животну средину и здравље 

локалног становништва 

1.1.1. Ремедијација загађених и деградираних простора 

1.1.2. Контрола штетних организама у животној средини 

1.1.3. Минимализација употребе штетних материја по здравље људи и животну средину 

 

Циљ 1.2. Побољшање квалитета амбијентног ваздуха 

1.2.1    Повећање и уређење површина под зеленилом и ваншумским засадима на територији 

општине 

1.2.2.   Подстицање еколошког менаџмента у управљању фармама, узгоју и држању животиња 

1.2.3.    Смањење аеро загађења (употреба фосилних горива у грејању, паљења лисне масе…) 

 

Циљ 1.3. Ефективно управљање ризиком од угрожавање здравља људи и загађења 

животне средине 

1.3.1. Одрживи развој комуналних услуга 

1.3.2. Промоција здравих животних навика 

 

Циљ 1.4. Унапређење безбедности локалног животног простора  

1.4.1. Примена интегрисаних мера прилагођавања на климатске промене и управљања 

еколошким ризицима и природним непогодама 

1.4.2. Заштита изворишта пијаће воде 

1.4.3. Подизање ветрозаштитних засада 

1.4.4. Израда плана истраживања алувиона Дунава у циљу развоја нових изворишта 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Развој зелене циркуларне економије општине Бачка Паланка има два циља- 

  

Циљ 2.1. Заштита животне средине 

2.1.1. Развој модела зелене економије 

2.1.2. Афирмација циркуларне економије  

2.1.3. Подстицање чистије производње 

 

Циљ 2.2. Побољшањe социо–економског стања локалног становништва и стварање 

услова за инклузиван раст локалне заједнице 

2.2.1. Развој тржишта зелених производа и услуга 

2.2.2. Развој тржишта аграрне биомасе 

2.2.3. Афирмација зеленог и социјалног предузетништва 

2.2.4. Подстицање еколошко економских форми повезивања 

2.2.5. Развој диверзификоване руралне економије 

 

 



ПРИОРИТЕТ 3. Развој ресурсно ефикасне општине Бачка Паланка подразумева три циља са 

мерама и то:  

 

Циљ 3.1. Унапрђење енергетске ефикасности 

3.1.1. Побољшање енергетских перформанси јавних зграда и остале јавне инфраструктуре 

/логистике 

3.1.2. Подстицање повећања употребе обновљивих извора енергеије са 20% укупне потрошње, 

повећање енергетске ефикасности за 20% и смањење емисије гасова стаклене баште за 20% 

3.1.3. Стављање у функцију одрживог развоја свих неискоришћених природних и енергетских 

ресурса на територији општине  

 

Циљ 3.2. Заштита животне средине 

3.2.1. Развој елемената локалног система интегрисаног управљања отпадом 

3.2.2. Подстицање развоја енергетски одрживих фарми и газдинстава 

3.2.3. Одрживо управљање локалним природним ресурсима 

 

Циљ 3.3. Побољшање социо–економског стања локалног становништва и стварање 

услова за паметан раст локалне заједнице  

3.3.1. Трансфер знања у области енергестке ефикасности и ефективно коришћење ресурса 

3.3.2. Подстицање еколошко енергетских форми повезивања 

3.3.3. Афирмација примене еколошких и енергетских иновација и технологија 

 

ПРИОРИТЕТ 4. Очуваност функција екосистема општине Бачка Паланка има три циља са 

мерама и то:  

 

Циљ 4.1. Очување целокупног диверзитета локалних екосистема 

4.1.1. заштита, очување и унапређење свих функција локалних екосистема на начелима 

очуваности природног диверзитета и одрживог развоја 

4.1.2. Заштита и очување биолошке, генетичке и геолошке разноврсности  

4.1.3. Заштита и очување приобаља, природних и влажних станишта и плавих подручја 

4.1.4. Подстицање еколошког менаџмента у рибарству 

4.1.5.Одрживо управљање еколошким мрежама и еколошким коридорима општине Бачка 

Паланка  

 

Циљ 4.2. Повећање укупне вредности локалних екосистема 

4.2.1. Одрживо управљање простором локалних екосистема 

4.2.2. Реализација концепта UNESCO резервата биосфере Мура – Драва - Дунав на територији 

општине Бачка Паланка  

4.2.3. Одрживо управљање локалним водним и шумским ресурсима 

4.2.4. Стављање под заштиту Фрушкогорског лесног платоа и ритова Подунавља на територији 

општине Бачка Паланка 

4.2.5. Квалитативно унапређење локалног урбаног и руралног предела  

 

Циљ 4.3. Ставрање услова за одрживи развој локалне заједнице 

4.3.1. Умрежавање еколошких, предеоних, културних и социо-економских елемената локалних 

екосистема у циљу одрживог развоја 

4.3.2. Развој капацитета локалних субјеката за очување функција екосистема 

4.3.3. Остваривање циљева програма Натура 2000 



 

ПРИОРИТЕТ 5. Унапређење локалних институционалних и секторских капацитета у 

области заштите животне средине и енергетске ефикасности се импелемтира кроз три 

циља са мерама и то: 

 

Циљ 5.1. Јачање стручних и техничких капацитета локалних субјеката за пројектни 

менаџмент у области животне средине и енергетске ефикасности 

5.1.1. Усвајање и реализација локалних програма и акционих планова за све области животне 

средине 

5.1.2. Имплементација географско информационог система (ГИС) у сфери животне средине и 

енергетске ефикасности 

5.1.3. Подстицање јавно-приватних партнерстава на пољу заштите животне средине и 

енергетске ефикасности 

5.1.4. Унапређење сарадње локалне самоуправе и локалне заједнице са управитељима 

заштићених природних добара на територији општине Бачка Паланка  

 

Циљ 5.2. Усвајање нових знања и вештина у области заштите животне средине и 

енергетске ефикасности 

5.2.1. Развој хуманог капитала и образовања за одрживи развој општине Бачка Паланка 

5.2.2. Афирмација мултисекторског и мултидисциплинарног приступа области животне средине 

и енергетске ефикасности 

 

Циљ 5.3. Унапређење положаја енергетске ефикасности и заштите животне средине у 

друштвеној агенди општине Бачка Паланка  

5.3.1. Повећање учешћа локалне заједнице у управљању локалним заштићеним природним 

добрима 

5.3.2. Увођење система енергетског менаџмента у локални јавни сектор 

5.3.3. Развој и имплементација јединственог система информисања и мониторинга у области 

заштите животне средине и енергетске ефикасности општине Бачка Паланка  

 

ПОГЛАВЉЕ 7. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

Приротет 1. Одрживи привредни раст чија се имплементација жели постићи кроз три циља 

са мерама и то: 

 

Циљ. 1.1. Јачање конкурентности аграрног сектора на домаћем и иностраном тржишту 

1.1.1. Развој руралне економије са фокусом на пољопривредну производњу 

1.1.2. Развој руралне економије кроз подстицање удруживања и умрежавања у аграрном 

сектору 

 

Циљ 1.2. Одрживо управљање природним ресурсима 

1.2.1. Развој руралне економије са акцентом на заштиту земљишних ресурса 

1.2.2. Развој руралне економије кроз одрживо управљање водним ресурсима 

1.2.3. Развој руралне економије кроз популаризацију органског начина пољопривредне 

производње 

 

Циљ 1.3. Диверсификација економских активности на селу 

1.3.1.  Подршка развоју непољопривредних делатности на пољопривредним газдинствима 



1.3.2. Подршка развоју туризма на пољопривредним газиднствима 

 

ПОГЛАВЉЕ 8. ОБРАЗОВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СА РОДНОМ РАВНОПРАВНОШЋУ 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Унапређење и развој квалитета и доступности образовања има два циља са 

мерама: 

 

Циљ 1.1. Развој и подизање нивоа васпитања и образовања, ваннаставне едукације, 

делатности осталог образовања и целоживотног учења 

1.1.1. Унапређење образовног система и усклађивање са потребама тржишта рада 

1.1.2. Подстицање развоја целоживотног образовања 

1.1.3.  

Циљ 1.2. Изградња нових, адаптирање старих објеката и побољшање услова рада и 

образовања 

1.2.1. Унапређење наставне и ненаставне инфраструктуре и безбедности ученика 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Стартешко умрежавање ученика из области развоја образовања има два 

циља са мерама: 

 

Циљ 2.1. Јачање капацитета локалних партнера и подизање квалитета сарадње свих 

институција у систему образовања 

2.1.1. Јачање повезивања и улоге локалних партнерстава 

2.1.2. јачање институционалних капацитета за вођење развоја образовања те коришћење 

средстава из ЕУ Фондова 

Циљ 2.2. Пружање подршке организацијама цивилног друштва у спровођењу иницијатива 

за развој образовања 

2.2.1. Јачање капацитета организација цивилног друштва 

 

ПРИОРИТЕТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ: Деца и млади. Приоритети се настоје остварити кроз 

три циља са мерама: 

 

Циљ 1.1. Јачање и афирмација унутар-секторске и међу-секторске сарадње и партнерских 

односа у области социјалне заштите 

1.1.1. Побољшати квалитет живота деце и младих из дисфункционалних породица на 

територији општине Бачка Паланка, развијањем ванинституционалних услуга социјалне 

заштите, путем унутарсекторске и меже секторску сарадње јавног, приватног и цивилног 

сектора 

Циљ 1.2. Унапређивање постојеће услуге и увођење нових програма и подизања нивоа 

развоја људских и материјалних ресурса 

1.2.1. Подићи квалитет услуга намењених деци и младима из дисфункционалних породица и 

њиховим родитељима на територији општине Бачка Паланка унапређивањем људских и 

материјалних капацитета и ресурса 

1..2.2. Унапредити положај посебно осетљивих група, деце и младих у општини Бачка Паланка 

увођењем превентибних програма који би их активније укључили у живот локалне заједнице.  

 

ПРИОРИТЕТ 2. Особе са инвалидитетом. Рад на поменутом приоритету се планира остварити 

кроз два циља са мерама и то: 

 



Циљ 2.1. Унапредити систем финансирања ОСИ и осигурати континуирано информисање 

и едуковање 

2.1.1. Поставити ефикасинији систем социјалне заштите за ОСИ регулисањем нормативних 

аката и начина финансирања услуга и активности ОСИ из средстава буџета општине, донатора 

преко пројеката или ангажовањем приватног сектора 

2.1.2. Унапредити положај ОСИ љихових породица и удружења ОСИ на територији општине 

Бачка Паланка континуираним информисањем и едукацијама 

Циљ 2.2. Јачање сарадње, развој постојећих и нових услуга и унапређење људских и 

материјалних ресурса 

2.2.1. Побољшање квалитета живота ОСИ и њихових породица у Бачкој Паланци 

проширивањем постојећих и развијањем нових услуга социјалне заштите у складу са потребама 

ОСИ кроз унутар–секторску у међу-секторску сарадњу јавног, приватног и цивилног сектора 

2.2.2. Побољшате квалитет услуга намењеним ОСИ и њиховим породицама унапређењем 

људских и материјалних капацитета и ресурса 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Старија лица. Приоритет има за циљ имплементацију постављена два циља са 

мерама: 

 

Циљ 3.1.  Унапређење формираних и развијање нових услуга 

3.1.1. Унапређење квалитета живота старих лица на локалном нивоу, унапређењем формираних 

и развијањем нових услуга које подржавају живот у заједници уз активно укључивање корисника 

Циљ 3.2. Међусекторска сарадња и удрживање ресурса 

3.2.1. Организовање јавног, цивилног и приватног сектора ради удруживања свих локалних 

ресурса у изналажењу услуга социјалне заштите доступних и приступачних сваком кориснику 

 

ПРИОРИТЕТ РОДНА РАВНОПРАВНОСТ 

 

Приоритет 1. Подстицати примену начела родне равноправности- приоритет се планира 

остварити кроз два циља са мерама: 

 

Циљ 1.1. Подизање нивоа свести заједнице о правима жена и примени начела родне 

равноправности 

1.1.1. Спровођење едукативних радионица и семинара ради подизања нивоа свести целокупне 

заједнице о начелима родне равноправности 

1.1.2. Оглашавање путем друштвених мрежа, инфо пултова, анкета, летака и путем медија 

Циљ 1.2. Унапређење положаја жена у руралним срединама 

1.2.1.  Примена начела родне равноправности у руралним подручјима 

 

Приоритет 2. Јачање међусекторске сарадње и учесника у борби против родне 

неравноправности- приоритет се планира оставрити путем остварења два циља и следећих 

мера: 

Циљ 2.1. Развој и оснаживање институционалних и људских капацитета и међусекторске 

сарадње  

2.1.1. Изградња институционалних и људских капацитета у борби против родне 

неравноправности 

2.1.2. Оснаживање међусекторске сарадње у борби против родне неравноправности 

Циљ 2.2. Заштита и поштовање права жена 

2.2.1. Подстицај активности, заштити и поштовања права жена 



 

ПОГЛАВЉЕ 9. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

 

Приоритет 1. Унапређење услуга здравствене заштите се планира оставрити кроз четири 

циља са мерама и ти: 

 

Циљ 1.1. Јачање људских ресурса у здравственим установама 

1.1.1. Запошљавање у складу са здравственим потребама и прописаним норамтивом 

1.1.2. Континуирано, стручно усавршавање постојећег кадра 

1.1.3. Унапређење система мотивације запсолених 

1.1.4. Већа подршка оснивача и покрајинских органа установама 

1.1.5. Планирање и отварање могућности за нове специјализације лекара 

1.1.6. Формирање тимова за писање пројектних апликација 

Циљ 1.2. Развијање здравствене заштите деце и жена 

1.2.1. Анализа здравственог стања жена, деце и омладине 

1.2.2. Планирање кадрова, њихове едукације и потребних средстава 

1.2.3. Планирање и опремање простора 

1.2.4. Умрежавање са осталим служабама здравствене заштите 

Циљ 1.3. Јачање техничких капацитета и увођење нових технологија у здравственим 

установама 

1.3.1. Развијање плана технолошког развоја установе са акционим планом и планом 

финансирања 

1.3.2. Планско увођење нових технологија 

1.3.3. Набавка нове опреме у складу са савременим техничко технолошким достигнућима 

Циљ 1.4. Акредитација установе 

1.4.1. Планирање процеса акредитације за здравствену установу са акционим планом и 

планирање потребних средстава 

 

Приоритет 2. Унапређење јавног здравља заједнице има за реализацију остварења један 

циљ са мерама: 

 

Циљ 2.1. Промоција новог јавног здравља, борба против масовних незаразних болести и 

унапређење здравственог стања становништва 

2.1.1. Проширивање задатака локалних савета за здравље на ново јавно здравље 

2.1.2. Едукација чланова Савета за здравље од стране Института за јавно здравље Војводине и 

надлежног завода за јавно здравље 

2.1.3. Јавна расправа уз партиципацију свих заинтересованих страна за јавно здравља 

2.1.4. Креирања локалних стартегија за унапређење здравља становништва са акционим 

планом 

2.1.5. Повећање медијске видљивости и здравственог васпитања 

2.1.6. Превентивне активности и скрининзи на дијабетес, кардиоваскуларне болести, малигне и 

друге болести 

 

ПОГЛАВЉЕ 10.  МЛАДИ, НВО, КУЛТУРА И СПОРТ  

 

ПРИОРИТЕТ 1. Повећање обима, квалитета и примерености услуга и активности 

намењених младима планира се реализовати кроз оставрење три циља са мерама и то: 

 



Циљ 1.1. Унапређивање свих облика запошљавања, самозапошљавања и 

предузетништва младих 

1.1.1. Унапредити конкуретност младих на тржишту рада путем унапређења формалног и 

подстицањем различитих облика неформалног образовања младих 

1.1.2. Развијати услуге каријерног вођења и саветовања код свих релевантних актера 

1.1.3. Развијати предузетништво кроз различите програме и мере подршке младима који 

почињу сопствени бизнис 

1.1.4. Промовисати, подржавати развој пољопривреде домаћистава на компетитивном тржишту 

са акцентом на гајење /производњу органске хране 

Циљ 1.2. Унапређење културних, спортских и других садржаја за младе 

1.2.1. Укључити младе у креирање и реализоавње културних, спортских и забавно- 

рекреативних садржаја  

1.2.2. Обезбедити и адаптирати просторе за младе, НВО и удружења 

1.2.3. Омогућити рад омладинских клубова у сеоским срединама 

1.2.4. Развити нове облике, забавно-рекреативних активности, атрактивних за младе 

1.2.5. Развијати неформално образовање 

Циљ 1.3. Развиајње социјалне инклузије и здравих стилова живота младих 

1.3.1. Унапредити социјалну одговорност заједнице према младима 

1.3.2. Подстицати ангажоввање младих у области социјалне заштите 

1.3.3. Подстицати ангажовање младих из маргинализованих група путем инклузивних програма 

1.3.4. Развијати свест о здравим стиловима живота 

1.3.5. Унапредити безбедност младих у општини 

1.3.6. Унапредити психо физички развој младих 

 

Приоритет 2. Ојачавање локалних ресурса за омладински рад планира се оставрити кроз 

два циља са мерама: 

 

Циљ 2.1. Развој капацитета омладинских удружења 

2.1.1. Изградити капацитете кроз обуке, семинаре и радионице намењеним представницима 

удружења 

2.1.2. Унапредити активности намењеним младима 

2.1.3. Појачати пројектни портфолио омладинских удружења и умрежавања 

Циљ 2.2. Обезбеђивање адекватних услова НВО за рад са младима  

2.2.1. Обезбедити одговарајући простор за омладински НВО 

2.2.2. Обезбедити основну опремиу за омладински рад 

2.2.3. Оспособити нове омалдиснке раднике за стручно обављање омладиснкиг рада 

2.2.4. Развити омладиснки рад по селима, укључити малде из села 

  

Приоритет 3. Развијање регионале сарадње за спровођење омладинске политике има за 

реализацију један циљ са мерама: 

 

Циљ 3.1. Оснаживање активизма и повећање мобилности младих 

3.1.1. Јачати капацитете КЗМ 

3.1.2. Повећати ниво информисања младих о могућностима омладиснког активизма и 

програмима за младе 

3.1.3. Унапредити активизам и волонтеризам младих у Бачкој Паланци 

3.1.4. Укључити младе у програме омладинске размене у региону и у ЕУ 



Приоритет 4. Унапређење рада локалних НВО ради обезбеђивања њихове одрживости 

има за план реализацију наведеног циља са мерама: 

 

Циљ 4.1. Развој капацитета НВО у општини 

4.1.1. Оспособити локалне НВО за пројектно финансирање 

4.1.2. Јачати менаџмент у локалним НВО у областима медијске писмености, управљање НВО, 

волонтирању и пројектном менаџменту 

4.1.3. Унапредити пројектни портфолио локалних НВО 

4.1.4. Увести нове садржаје у програме локалних НВО – профилисање удружења. 

 

КУЛТУРА 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Развој културних садржаја и активности се планира остварити кроз два циља 

са мерама путем следећих активности: 

 

Циљ 1.1. Развој стваралаштва кроз афирмацију постојећих капацитета 

1.1.1. Модернизовати и оплеменити новим садржајима културну понуду општине 

1.1.2. Перманентно едуковати ангажоване у области културе и оснаживати стручни кадар 

1.1.3. Користити технолошко – информатичка средства у креирању и презентовању садржаја 

1.1.4. Промовисати локалне уметнике и стваралаштво 

1.1.5. Формирати легат сликара Жељка Дрљаче 

1.1.6. Ширити мисију књиге и доживотно учење 

1.1.7. Брендирати културну понуду општине 

Циљ 1.2. Унапређење сарадње на свим нивоима 

1.2.1. Размена искуства и повезивање са другим релевантним институцијама у земљи и 

иностранству – креирање Савета за културу на нивоу општине 

1.2.2.  Развити програме размене (нпр. програм мобилности уметника) у области културе са 

земљама у региону и ЕУ 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Развој инфраструктуре у области културног стваралаштва 

 

Циљ 2.1. Инфраструктурно унапређење и материјално техничко опремање 

2.1.1. Адаптација и санација објеката 

2.1.2. Иновирати постојећу и обезбедити нову опрему 

2.1.3. Решавати проблеме власништва објеката институција/установа/удружења културе 

2.1.4. Основати етно кућу 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Унапређење културног капитала се остварује кроз реализацију два циља- 

 

Циљ 3.1. Очување, афирмација и презентовање културно-историсјког наслеђа  

3.1.1. Одржавати и очувати културно-историјске знаменитости 

3.1.2. Заштитити културно и материјално наслеђе 

3.1.3. Уредити музејску грађу и израдити литературу о експонатима 

3.1.4. Истраживати и ревитализовати културно наслеђе 

Циљ 3.2. Развој културних садржаја у области очувања традиције и мултикултуралности 

3.2.1. Јачати капацитете удружења која се баве очувањем и презентацијом културног наслеђа 

3.2.2. Промовисати културни туризам као покретача одрживог друштвеног и економског развоја 

3.2.3. Институционално подржати културно-уметничка друштва, удружења и установе 



3.2.4. Неговање мултикултуралности и интеркултурног дијалога кроз различите садржаје у 

области културе. 

 

МЕДИЈИ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Унапређење комуникације локалне самоуправе се планира остварити 

реализацијом два циља са мерама и то: 

 

Циљ 1.1. Унапређење унутрашње и спољне комуникације и протокола у општини 

1.1.1. Унапредити планирање активности у оквиру општиснке управе 

1.1.2. Диверсификовати и утврдити послове запослених који се баве унутрашњим и спољним 

комуникацијама у општини 

1.1.3. Унапредити капацитете за јавни наступ запослених у општинској управи 

1.1.4. Унапредити комуникацију општине кроз штампане, електронске медије и друштвене 

мреже 

1.1.5. Управљати медијском архивом 

1.1.6. Организовати јасно, систематизовано и правовремено обавештавање медија о свим 

активностима локалне самоуправе 

1.1.7. Дефинисати прецизне и транспарентне критеријуме за суфинансирање медија из буџета 

општине, у складу са одредбама Закона о јавном информисању 

 

ПРИРИТЕТ 2. Развој медијског садржаја локалних медија се спроводи кроз реализацију 

једног циља са мером: 

 

Циљ 2.1. Унапређење квалитета информисања грађана 

2.1.1. Производња нових медијских садржаја у локалним медијима 

 

СПОРТ 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Унапређење спортске инфраструктуре има за остварење једног циља и то: 

 

Циљ 1.1. Модернизација и изградња инфраструктуре 

1.1.1. Реконструисати, санирати и одржавати постојеће спортске објекте и терене у скалду са 

припремљеним плановима 

1.1.2. Изградити спортске објекте и терене који задовољавају међународне стандарде 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Развој школског спорта се планира имплементирати кроз два циља са 

мерама: 

Циљ 2.1. Омасовљавање вежбања кроз најшири обухват деце и младих школског узраста 

2.1.1. Унапредити систем спорта у предшколским и школским установама 

2.1.2. Повезати наставу физичког васпитања и ваннаставне спортске активности кроз сарадњу 

школа са градским савезима и клубовима 

Циљ 2.2. Развој спорта за све старосне категорија  

2.2.1. Организовати савез Спорт за све 

2.2.2. Увезати све организације које би могле допринети развоју програма Спорт за све  

 

ПРИОРИТЕТ 3. Унапређење кадровских потенцијала се остварује кроз један циљ- 

 



Циљ 3.1. Едукација кадрова запсолених/ангажованих у области спорта 

3.1.1.   Едуковати тренере са циљем постизања завидних спортских резултата и омасовљавања 

спорта 

3.1.2.   Унапредити рад осталих кадрова: судије, наставници, медицинско особље, чланова СС 

3.1.3. Развити капацитете спортских удружења са циљем обезбеђивања финаснисјке 

одрживости клубова/удружења 

 

ПОГЛАВЉЕ 11. ТУРИЗАМ 

 

ПРИОРИТЕТ 1. Унапређење туристичке понуде и маркетиншко продајне комуникације је 

постављена за имплементацију кроз два циља са мерама и то: 

 

Циљ.1.1. Повећање броја посета и ноћења домаћих и страних туриста 

1.1.1. Развој нових и унапређења квалитета постојећих туристичких доживљаја, услуга и 

производа 

1.1.2. Развој конкурентности предузетништва у туризму 

1.1.3. Развој система јачања стандарда, подизања квалитета и категоризације у туризму 

Циљ 1.2. Развој и подизање конкурентности дестинације 

1.2.1. Стварање бренда дестинације и управљање маркетинншко-продајним комуницирањем 

1.2.2. Развој управљања дестинацијом наслоњеног на умрежавање учесника, професионални 

менаџмент и коришћење нових технологија 

 

ПРИОРИТЕТ 2. Развој инфраструктуре и инвестиционих услова развоја туризма и заштита 

животне средине кроз два циља са мерама и то: 

 

Циљ 2.1. Успостављање услова за развој одрживог туризма у односу на економске, друштвене 

и еколошке услове и користи 

2.1.1. Активно управљање простором, валоризација локалних туристичких ресурса и очување 

културно-историјске баштине и стављање у функцију туризма 

2.1.2. Унапређење свих облика инфраструктуре потребних за развој туризма 

2.1.3. Унапређење заштите животне околине и бриге о природним ресурсима 

Циљ 2.2.  Унапређење услова за привлачење домаћих и страних инвестиција и суфинансирање 

пројеката 

2.2.1. Увођење финансијских инструмената за развој туризма 

2.2.2. Подстицање приватних инвестиција и јавног финансирања у туризму 

 

ПРИОРИТЕТ 3. Јачање људских ресурса за потребе развоја туризма кроз три циља планира 

остварење путем следећих мерама: 

 

Циљ 3.1. Ставрање и задржавање стручног и обученог кадра у туризму на подручју дестинације 

3.1.1. Подршка развоју образовања и обуке људских ресурса у туризму кроз јачање капацитета 

и модернизацију услова 

3.1.2. Јачање предузетничких компетенција и унапређење знања, вештина и ставова људских 

ресурса у туризму кроз развој и спровођење програма целоживотног образовања 

Циљ 3.2. Стварање партнерстава и унапређење међусекторске сарадње 

3.2.1. Стварање партнерстава и унапређење сарадње између туристичког сектора, тржишта 

рада, образовних институција и организација цивилног друштва 

Циљ 3.3. Јачање свести локалног становништва о потенцијалима и потребама туризма 



3.3.1. Подизање свести и обавештености становништва о потенцијалима које доноси развој 

туризма 

 

ПРИОРИТЕТ 4. Туристички развој руралних подручја се реализује остварењем два циља са 

следећи мерама: 

Циљ 4.1. Подстицање развоја малог и социјалног предузетништва, самозапошљавања и 

туристичке понуде у руралним подручјима 

4.1.1.  Развој сеоског туризма и руралних туристичких услуга и производа 

4.1.2. Подстицање малог и социјалног предузетништва и производње аутохтоних, 

традиционалних и еколошких производа 

Циљ 4.2. Унапређење квалитета живота у руралним подручјима  

4.2.1. Повезивање и унапређење сарадње свих учесника развоја руралног туризма 

 

 

 

 

Поглавље 7: Природни ресурси и заштита животне средине 

 

 

Увод у поглавље пружа базичан преглед основних карактеристика области животне средине и 

енергетске ефикасности. Идентификоване су предности подручја, као и проблеми са којима се 

сусреће подручје. У наставку су приказане основне геолошке, хидролошке и климатске 

карактеристике. Поглавље је заокружено дефинисаном визијом за дату област „Здравији 

квалитенији ваздух, безбеднији животни простор, развијена зелена економије и ресурсно 

ефикасна општна и очување функција екосистема“. Приметно је да пракса дефинисања визије 

није примењена на све области документа, као ни на обједињен приказ, што би се свакако 

требало уврстити у документ овог типа. 

SWOT анализом добро су препознати интерни и екстерни стратешки фактори подручја, са свега 

неколико примера одступања од контекста. Приоритети су јасно дефинисани и усклађени са 

анализом. 

Дефинисани су следећи приоритети и циљеви области Заштита животне средине и 

енергетска ефикасност: 

 

1. Здравији, квалитетнији и безбеднији животни простор општине Бачка Паланка 

1.1. Смањење негативних веза између притисака на животну средину и здравља локалног 

становништва 

1.2 Ефективно управљање ризицима угрожавања здравља људи и загађења животне средине 

1.3. Унапређење безбедности локалног животног простора 

 

2.  Развој зелене циркуларне економије општине Бачка Паланка 

2.1. Заштита животне средине  

2.2. Побољшање социо– економског стања локалног становништва и стварање услова за 

инклузивни раст локалне заједнице 

 

3. Развој ресурсно ефикасне општине Бачка Паланка 

3.1. Унапређење енергетске ефикасности локалне заједнице 

3.2. Заштита животне средине  

 



4. Очуваност функција екосистема општине Бачка Паланка 

 

4.1. Очување целокупног диверзитета локалних екосистема 

4.2. Повећање укупне вредности локалних екосистема 

4.3. Стварањеуслова за одржив развој локалне заједнице 

 

5. Унапређење локалних институционалних и секторских капацитета у области заштите 

животне средине и енергетске ефикасности 

 

5.1. Јачање стручних и техничких капацитета локалних субјеката за управљање у области 

заштите животне средине. 

5.2. Усвајање нових знања и вештина у области заштите животне  

5.3. Унапређење положаја енергетске ефикасности и заштите животне средине у друштвеној 

заједници општине Бачка Паланка. 

 

 

 

Поглавље 8.  Пoљoприврeдa и стaњe рурaлнe eкoнoмиje 

 

 

Поглавље пољопривреде и руралног развоја приказује детаљну анализу датог сектора, са 

јасним табеларним и графичким приказима. За потребе анализе коришћени су адекватни и 

свежи подаци, са последњег извршеног пописа пољопривреде (2012. године) и осталих 

релевантних извора. 

Јасно су приказани подаци о коришћеном пољопривредном земљишту, квалитет и структура, 

власничка структура, те површине под системима за наводњавање/одводњавање. 

Детаљно су анализирани носиоци пољопривредних газдинстава и поседовна структура 

пољопривредних газдинстава са аспекта правне форме. Издвојене су најуспешније задруге и 

правна лица у овој области, међутим нису наведени критеријуми избора. 

При идентификацији структуре пољопривредних газдинстава према величини поседа, вршено је 

и поређење са вишим административно – територијалним нивоима управе. Анализиран је 

систем пласмана пољопривредних производа, са истакнутим добрим сегментима и 

могућностима за унапређење у одређеним областима. 

Дефинисани приоритети и циљеви за област Пољопривреде и руралног развоја су следећи: 

 

1. Одрживи и конкурентан раст у сектору пољопривреде и руралне економије 

1.1. Јачање конкурентности аграрног сектора  

1.2. Одрживо управљање природним ресурсима 

1.3. Диверсификација економских активности на селу 

 

Поглавље 9. Анализа стања у терцијалном сектору привреде - туризам и угоститељство, 

трговина, саобраћај 

 

Анализа стања у области туризма веома сажето наводи ресурсе којима општина располаже за 

развој овог сектора. Приказана је разлика у броју ноћења туриста у годинама од 2005. до 2013. 

године, међутим није извршена детаљнија анализа тренда долазака и остварених ноћења, као 

ни постојања сезоналности. Наведени су смештајни капацитети којима општина располаже, без 

детаљног приказа категоризације објеката. 



У делу описа Ловног и риболовног туризма наведени су капацитети и број чланова у ловачким 

друштвима, истакнуто је да долази велики број туриста из других  удружења у Србији, као и из 

иностранства, међутим, није исказан број посета, није евидентиран ефекат на  боравишну таксу 

те нема података за анализу.  

Свакако циљеви и мере које су дефинисане у оквиру овог приоритета јасно показују 

усаглашеност са наведеним тезама у SWOT анализи и преокрету из показатеља поменуте 

анализе- претњи и слабости у шансе и предности. 

Јасно су описани сектори трговине али је недовољан опис сектора саобраћаја. У сектору 

саобраћаја недостају подаци о дневном путовању, броју путника са целокупне територије 

општине Бачка Паланка, дневном кретању и сл..... 

Дефинисани приоритет и циљеви у Приоритету терцијалном сектору привреде - туризам и 

угоститељство, трговина и саобраћај- 

 

1. Одрживи привредни раст 

1.1. Развој и унапређење туристичке инфраструктуре 

1.2. Јачање конкурентности туристичке дестинације 

1.3. Развој туризма специјалних интереса 

1.4. Унапређење и развој конкурентности трговинског сектора 

1.5. Одрживи развој трговинске инфраструктуре 

1.6. Креирање адекватног и ефикасног управљачког модела трговине на нивоу општине у 

који је интегрисан информациони систем као кључни инструмент спровођења 

акционог плана 

 

 

Поглавље 10. Анализа у сектору друштвене (ванпривредне) делатности 

 

Одељак поглавља Образовања је детаљно анализиран и употпуњен подацима који показују 

кретање уписане деце у периоду од 90-тих година до 2012/2013. године.  Не постоје евиденције 

о присуству приватних едукативних образовних капацитетна на територији општине Бачка 

Паланка.  

Одељак културе нема евиденције о броју посетилаца у културним објектима, као ни кадровску 

структуру запсолених у култури.  

Одељак поглавља везан за здравствену заштиту наводи кадровске капацитете здравствених 

установа са подручја општине. Поред прегледа, изостала је анализа потреба за новим 

кадровима или за другим улагањима у здравствене установе које су честа потреба на локалу 

(инфраструктура, опрема). Такође, нису приказане здравствене услуге које постоје на локалном 

нивоу у организацији приватног сектора. 

У наредном одељку представљен је Центар за социјални рад Бачка Паланка и приказане су 

услуге које ова установа пружа. Наведен је пример добре праксе пројектног финансирања који је 

реализован учешћем у Пројекту ''Планирање локалних услуга социјалне заштите – ПЛУС'' који 

Министарство рада и социјалне политике /МРСП/ спроводи у партнерству са Европском 

агенцијом за реконструкцију /ЕАР/ и Програмом Уједињених нација за развој /УНДП/, а који има 

за циљ развој услуга социјалне заштите на локалном нивоу. 

Дефинисани приоритет и циљеви у сектору друштвене (ванпривредне) делатности- 

 

Образовање  

1.Развој људских ресурса 

      1.1. Унапређење образовног система 



       1.2. Унапређење образовне инфраструктуре 

       1.3. Подршка развоју квалитета и доступности образовања становништва 

 

Култура и медији 

 2. Развој инфраструктуре и услова за пристојан живот и рад   

     2.1 Унапређење културне ифраструктуре, рада и стваралаштва у општини Бачка Паланка 

     2.2. Унапређење рада библиотеке „Данило Киш“ 

     2.3. Инфраструктурна обнова и модернизација у циљу развоја полицентричне структуре те 

подизање квалитета програма и таргетирање нових циљних група слушалаца, гледалаца, 

посетилаца програма као и одрживо финансирање  

Здравство и социјална заштита  

2. Развој инфраструктуре и услова за пристојан живот и рад   

3.1. Унапређење квалитета медицинске и здравствене опреме одговорних институција у 

циљу подизања здравља грађана општине Бачка Паланка 

3.2. Унапређење јавног здравља кроз одговарајуће програме едукације 

3.3. Успостављање нових социјалних и превентивних услуга које су усклађене са 

потребама грађана 

3.4. Унапређење животног стандарда кроз једнак приступ социјалним услугама, 

обезбеђење пуне друштвене укључености и партиципативности свих грађана 

 

Поглавље 11. Анализа стања у сектору омладина и спорт 

 

Поглављем је обухваћено више области које се могу и посматрати и засебно. Анализа стања у 

области Млади не приказује демографске податке, стручну спрему и писменост као ни стање по 

питању запошљавања младих.  

У одељку запошљавање младих - сектор привреде, помињу се активности које општина ради у 

циљу подстицања запошљавања (нпр. стручне праксе), које су могле бити додатно образложене 

и представљене кроз документ као пример добре праксе, али свакако нема података. 

Област спорт је приказан детаљно и поткрепљен је дијаграмским приказом. 

Дефинисани приоритет и циљеви у сектору омладина и спорт- 

1. Развој инфраструктуре и услова за пристојан живот и рад 

1.1. Унапређење спортске инфраструктуре 

1.2. Унапређење аматерског бављења спортом 

 

 

Стратешки циљеви се постављају на основу претходно извршене анализе и требало би да 

прате ткз. SMART методу. Значење поменуте методе је следеће: 

S - specific (специфичан) 

M – measurable (мерљив) 

A – achievable (достижан / остварив) 

R – realistic (реалан у односу на ресурсе) 

T – time bound (временски ограничен) 

Како би се утврдила адекватна формулација циља, неопходно је одговорити на сет питања која 

ближе дефинишу сваки од ових критеријума. Испуњеност критеријума приказана је кроз пример 

циља који су преузети из Стратегије. 

 

 



 

 

 

5. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ 
 

 
У Републици Србији не постоји усвојен стратешки документ регионалног развоја – 

Стратегија која би се наслањала на све стратегије израђене на нижим нивоима. 

Досадашње искуство показало је да израда стратешких докумената на различитим 

хијерархијским нивоима рађена у исто време није донела очекиване резултате (израда 

локалних стратешких локалних докумената и Плана развоја АП Војводине 2014. године). 

Метода на коју би се требали ослонити при изради развојних стартешких докумената јесте 

метода „одоздо – на горе“ и подразумева првенствено израду стратешких докумената на 

нижим нивоима – на нивоима јединица локалних самоуправа, затим на покрајинском нивоу  

и, на крају, на националном нивоу. На тај начин ће се у кровној стратегији наћи сви 

идентификовани проблеми, циљеви и приоритети свих јединица локалних самоуправа у 

Републици Србији. Овакав вид успостављања и дефинисања стратешких развојних 

докумената допринеће олакшаној реализацији постављених циљева и приоритета тако 

што ће релевантне институције које додељују бесповратна средства расписивати 

одговарајуће јавне позиве у складу са потребама свих јединица локалних самоуправа. 

Пожељно је успоставити механизам планирања који је исти на свим нивоима, а како би 

била омогућена лакша координација националних, регионалних и локалних развојних 

докумената и политика. Такође, неопходно је унифицирати процесе попут планирања и 

праћења имлементације стратешких докумената, увести јединствене индикаторе ради 

мерења учинака и прогреса у развоју на свим нивоима. 

За израду и имплементацију стратешких докумената потребно је ојачати капацитете 

општине Бачка Паланка, затим ојачати сарадњу међу секторима/одељењима у Општини, 

а како би се унапредили процеси планирања, истраживања и прикупљања података, 

израде неопходних анализа, метода и алата за имплементацију развојних докумената, 

праћења и извештавања о реализацији докумената. Такође, увиђа се потреба за 

унапређењем знања и вештина запослених у локалној самоуправи, нарочито у 

Канцеларији за локални економски развој (повећати број запослених). 

Јасно постаљање циљева, приоритета, мера и индикатора неоходно је како би се 

омогућила имплементација стратешког документа. Уколико не постоје јасно дефинисани 

циљеви који су реални и оствариви у временском периоду важења стратегије, немогуће је 

спровести реализацију истих. Такође, уколико нису изречене мере за имплементацију, као 

и индикатори, односно показатељи остварености постављених циљева, стретешки 

документ не може се сматрати ваљаним. Сваки приоритет заправо представља 

оправданост постављеног циља, и сваки од њих мора да се наслања на извор – 

идентификовани проблем који решава.  

Индикативне активности и индикатори резултата истих односе се на јасне акције које 

ће се спровести у сврху остварења постављених циљева и дефинисаних приоритета. На 

пример: 

- Индикативна активност – Субвенције за самозапошљавање 



- Индикатор резултата – број одобрених субвенција и новонасталих привредних субјеката 

Дакле, кораци које треба пратити у дефинисању стратешког документа јесу: 

идентификација проблема, постављање циљева, затим мера и индикатора 

имплементације стратегије. (Детаљно упутство за израду стратешког документа налази се 

у наставку Анализе) 

Усклађивање са програмским буџетом сваког стратешког документа од изузетног је 

значаја из разлога што трошкове финансирања локалног развоја треба планирати у складу 

са капацитетом локалне самоуправе, што имплицира да сва документа треба да буду у 

корелацији и приказују јасну повезаност између стратешког документа, акционих планова 

и локалног буџета. Такође, с обзиром на то да је ова веза узрочно последична, израда 

локалног буџета мора да се наслања на дефинисане приоритете у стратешким 

документима. Неопходно је да Општина има у виду све видове финансирања на које се 

ослања – сопствена средства, средства из националних и осталих фондова, нарочито 

оних фондова из Европске уније, затим на дугорочне кредите и остале начине 

обезбеђења финансијских средстава за реализацију развојних докумената и осталих 

активности јединице локалне самоуправе. Ове изворе потребно је, на основу досадашњих 

искустава, реално проценити. Такође, развијање партнерстава са осталим локалним 

самоуправама омогућиће више средстава из домаћих и иностраних фондова, као и 

допринети реализацији дефинисаних приоритета. 

Оно на шта се треба обратити посебна пажња при дефинисању стратегије јесте реална 

слика стања економије у локалној самоуправи. Један од преуслова за одржив локални 

развој јесте и стварање нових радних места, при чему се често не узима у обзир чињеница 

да ни неконтролисани привредни раст не води одрживом развоју економије, нити 

побољшава услове живота становника локалне самоуправе. Заборавља се постојеће 

стање и капацитет локалне привреде, као и социјални и еколошки аспекти у локалној 

заједници. Сви циљеви, све мере и приоритети, морају бити у међусобној корелацији, на 

пример: Уколико се планира привредни раст, повећање привредних субјеката и броја 

запослених, неопходно је планирати и развој инфраструктуе у локалној заједници која ће 

моћи то да испрати. Потребно је погледати у будућност и жељено стање, а затим 

одговорити на све будуће потребе локалне привреде и на тај начин осигурати безбедан 

раст и развој локалне привреде, економије, као и унапређење квалитета живота 

припадника локалне самоуправе. 



 

4.1 ПРЕДЛОГ СМЕРНИЦА ЗА ИЗРАДУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАНА РАЗВОЈА 

 

 
Развојно планирање ослања се на анализу окружења у коме се налази локална 

самоуправа, а под окружењем се сматрају демографски трендови, микро и макро 

економска ситуација, политика, социјална кретања и тако даље, а имају утицај на развој 

локалне самоуправе. Овај докуменат јавне политике израђује се на период од минимум 

седам година. 

План развоја се ради како би се постигао континуитет и конзистентност активности   локалне 

самоуправе и из тог разлога се одређује на временски период (од минимум седам 

година). Константне промене у окружењу захтевају флексибилност плана развоја и 

предвиђање ризика имплементације, те секторске планове треба радити на краћи период ( 

од три до пет година) из разлога смањења прецизности. 

Како би План развоја био реалан и остварив, он мора бити усклађен са акционим 

плановима као и са буџетом локалне  самоуправе, како би ресурси били алоцирани да 

одражавају избор приоритета локалне самоуправе, а на концу како би се постигао раст и 

развој исте. 

Квалитет документа јавне политике зависи од: 

- анализе окружења - прикупљања информација о тренутном стању у локалној 

самоуправи са економског, друштвеног и других аспеката; 

- укључивања приватног, цивилног и јавног сектора у израду стратегије; 

- дефинисане визије; 

- дефинисаних циљева, приоритета, мера и индикатора праћења резултата; 

- усклађености са другим стратешким документима; 

- снажног вођства; 

- међусекторске сарадње и сарадње на свим хијерархијским нивоима у локалној 

самоуправи; 

- реалне процене у вези са расположивим средствима и људским ресурсима; 

- усклађивања са програмским буџетом; 

- именовања тела надлежног за спровођење стратегије локалне самоуправе; 

- дефинисања правила и процедура при имплементацији стратешког документа; 

- праћења имплементације стратешког документа; 

- анализе и ревизије стратешког документа. 

Анализа окружења подразумева прикупљање неопходних информација пре него што се 

приступи стратешком планирању и односи се на тренутно стање у локалној самоуправи – 

социо-економску анализу која подразумева демографске карактеристике, образовање, 

запосленост, односно незапосленост становништва, животни стандард становништва, 

здравство, индустријску и привредну развијеност локалне самоуправе, инвестиције, 

инфраструктуру – привредну, 



саобраћајну, пословну и на крају- заштитну животне средине. Ова анализа укључује и 

SWOT анализу – анализу снага, слабости, шанси и претњи локалне стања и развоја 

самоуправе. 

Да би се направио добар план развоја неопходно је ангажовати све секторе, јавни, 

приватни и цивилни, те стручњаке из свих области и оне на руководећим позицијама у свим 

секторима, како би информације о потребама сваког поменутог биле веродостојне. 

На основу добијених информација, те идентификовања проблема локалне самоуправе, 

кључно је одредити визију – којим путем развоја локална самоуправа жели да се креће, које 

је идеално место где би могла да се налази – где заправо жели да стигне? Визија по 

завршетку имплементације важећег развојног документа не мора бити остварена, али је 

пожељно да се том имплементацијом направио корак ка постигнућу исте. 

Узимајући у обзир временски рок имплементације стратегије, фокус се ставља на циљеве 

који су реални и оствариви у задатом року. Циљеве треба дефинисати по ткз. SMART 

принципу, тако да буду: 

- јасни 

- мерљиви 

- оствариви 

- реални 

- временски одређени 

Циљеви могу бити општи и специфични. Општи циљеви односе се на будућу промењену 

ситуацију и представљају главне циљеве који се желе постићи. Најчешћа грешка која се 

јавља при дефинисању општег циља јесте када се исти исказује широко и када није 

могуће дефинисати да ли се и у којој мери остварио након завршетка имплементације 

стратегије. Такође, при дефинисању општег циља или више циљева, важно је определити 

се за један или два сегмента и не покушавати обухватити све сегменте развоја локалне 

самоуправе, што је и немогуће с обзиром на то да се стратешки документ усваја за период 

од четири до седам година. Специфични циљеви су мањег опсега и заправо су део 

општег циља сведени на нижи ниво - представљају логички наставак општег циља. 

Специфични циљеви су продукт разлагања општег циља. 

Пример добро дефинисаног циља: 

 
- повећати друштвени бруто производ по глави становника локалне самоуправе за 10% до 
2025. године 

- смањити емисију штетних гасова до 2025. године за 15% у односу на 2020. годину 

 

Пример лоше постављеног циља: 

 

- повећати друштвени бруто производ по глави становника 

- смањити загађење 



Дефинисање приоритета, мера и индикатора је корак након дефинисања циљева, с 

обзиром на то да уколико не постоје приоритети и мере, немогуће је остварити постављене 

циљеве, а без индикатора резултата не постоји могућност за мерење успешности 

остварености циљева. 

Пример постављених приоритета: 

 

- развој људских ресурса 
- економски и друштвени развој 

 
Као и код циљева, и при постављању приоритета не треба обухватити све области 

развоја, него се фокусирати на основне приоритете које је могуће реализовати у 

временском року имплементације стратешког документа. 

Мере представљају конкретизацију циљева – начин остварења постављеног циља. 

Уколико не постоје мере које следе постављени циљ, исти није могуће адекватно 

остварити, 

Пример постављених мера: 

 

- образовање становништва у руралним подручјима 
- изградња водоводне инфраструктуре с циљем побољшања квалитета живота 

становништва и заштите животне средине 

Индикатори представљају инструменте за мерење резултата, односно остварености 

постављених циљева. Да би било који циљ могли пратити, неопходно је дефинисати 

показатеље којим ће се исти мерити. 

Пример дефинисаних индикатора: 

 

- учешће локалне самоуправе у формирању укупног друштвеног бруто производа 
Републике Србије у одређеној години 

- индекси индустријске производње у Републици Србији и локалној самоуправи у одређеној 

години 

Као што је наведено раније у документу, секторски стратешки план локалне самоуправе 

треба да буде у складу са стратешким документима на вишем хијерархијским нивоу, а 

по препоруци израде стратешких докумената методологијом „одоздо на горе“ при којој се 

прво израђују документи на нижим нивоима, а затим се синтетишу у стратешки план 

покрајине, републике, потребно га је тако и израђивати. Уколико држава не успостави овај 

систем креирања стратешких докумената, при изради документа је обавезно обратити 

пажњу на већ постојеће стратегије и исти ускладити са њима, водећи рачуна да се не 

одступа од потреба локалне самоуправе. 

Како би се израдила и имплементирала стратегија одрживог развоја локалне самоуправе, 

лица ангажована на водећим функцијама морају бити покретачи, лидери који ће утицати да 

се обезбеде услови за неометано реализовање документа. Такође, све службе морају 

деловати у корелацији, размењивати информације од значаја и заједнички радити на 

имплементацији стратегије. 



Израда развојног планског документа, по закону који ступа на снагу од 2021. године, мора 

да буде синхронизована са буџетским циклусом, а сви улазни подаци за процес израде 

и одобрења буџета да буду спремни у складу са предвиђеним временским оквиром. 

Програмским буџетирањем се, по програмској класификацији, приказују постављени 

циљеви, резултати који се очекују, мере и активности, као и средства која су потребна да 

би се циљеви остварили. Програмским буџетирањем успоставља се нови начин 

планирања и распоређивања расположивих буџетских средстава и тиме се ствара нова 

веза између циљева и средстава која су потребна за њихову реализацију. Како би се ово 

постигло, врши се јасна подела задатака и успоставља се систем за одговорности при 

реализацији активности локалне самоуправе. Осим приказивања обима потребних, 

односно планираних средстава, финансијски план треба да садржи циљеве, планиране 

резултате и мере из стратешког документа. Такође, програмским буџетирањем се 

изналази најпогоднији начин за решавање конкретних проблема дефинисаних у стратегији 

одрживог развоја. Оваква корелација између буџета и стратегије омогућава константно 

праћење остварења планираних резултата (у оба смисла – финансијског и нефинансијског 

дела). Програмско буџетирање састоји се од фазе планирања, програмирања и фазе 

буџетирања. У смислу буџетског програмирања, буџетски програми на које се врши 

алокација трошкова ради остварења постављених циљева су заправо носиоци истог. Да 

би се вршило програмско буџетирање потребно је да се дефинишу надлежности и 

одговорности за спровођење буџетских програма. 

За праћење и имплементацију планског развојног документа мора постојати дефинисан 

тим или представник који ће бити задужен за наведено. То подразумева да један члан 

градског/општинског већа прати, мониторингује, контролише и врши евалуацију 

имплементације. Именовани тим/представник даваће инструкције шефовима одељења ЈЛС 

да правовремено подносе извештаје о реализацији мера у оквиру својих одељења и 

надлежности. Након усвајања извештаја о имплементацији од стране општинског већа, 

извештај се даље шаље на усвајање у оквиру скупштине града/општине. Такође, шефове 

одељења ЈЛС-а неопходно је обавезати да у оквиру својих годишњих планова рада 

обавезно уносе приоритете, мере, задатке и пројекте у складу и искључиво са планом 

развоја. 

Да би се оценио учинак и измерио степен реализације Плана развоја као документа јавне 

политике пожељно је радити анализу и, уколико се покаже потребним, ревизију развојног 

документа. Околности се мењају константно, фактори који утичу на рализацију стратегије, 

спољни и унутрашњи су варијабилни, те је препорука вршити анализу документа на 

годишњем нивоу израдом SWOT анализе и преиспитивањем постављених циљева. 

Уколико се покаже да су се приоритети изменили, локална самоуправа приступа ревизији 

Плана развоја. 

 


