Службени

лист

Општине Бачки Петровац
Број: 5а
Година: LVII

Бачки Петровац
29. марта 2021. године

С А Д Р ЖА Ј
I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

46. -

Одлука о организацији и
функционисању цивилне заштите на
територији Општине Бачки Петровац,

47. -

Одлука
о доношењу Програма унапређења запошљивости и
запошљавања младих у Општини Бачки Петровац у периоду 20212023 и
ПРОГРАМ унапређења запошљивости и запошљавања младих у
Општини Бачки Петровац у периоду 2021-2023.

46.
На пснпву шлана 29. став 1. ташка 1. Зaкпна п смаоеоу ризика пд катастрпфа и
управљаоу ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) и шлана 32. став
1. ташка 40. Статута Опщтине Башки Петрпвац („Сл. лист Опщтине Башки Петрпвац
'' 3/2019), Скупщтина ппщтине Башки Петрпвац на X седници, пдржанпј дана
24.02.2021. гпдине, дпнпси
ПДЛУКУ
П ПРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИПНИСАОУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРПВАЦ
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овпм Одлукпм уређује се смаоеое ризика пд катастрпфа, превенција и јашаое
птппрнпсти и спремнпсти ппјединаца и заједнице за реагпваое на ппследице
катастрпфа, защтита и спасаваоа људи, материјалних, културних и других
дпбара, права и пбавезе грађана, удружеоа, правних лица, пргана ппщтине
Башки Петрпвац , управљаое ванредним ситуацијама, функципнисаое цивилне
защтите, ранп уппзправаое, пбавещтаваое и узбуоиваое и друга питаоа пд
знашаја за прганизпваое и функципнисаое система смаоеоа ризика пд
катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијама, прпписане Зaкпнпм п
смаоеоу ризика пд катастрпфа и управљаоу ванредним ситуацијама („Сл.
гласник РС“, бр. 87/18) и другим ближим прпписима, кпји регулищу ванредне
ситуације и пбласт защтите и спасаваоа (у даљем тексту Закпн).
II. СИСТЕМ СМАОЕОА РИЗИКА ПД КАТАСТРПФА
И УПРАВЉАОА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 2.
Смаоеое ризика пд катастрпфа, између псталпг, ппдразумева:
1) прецизнп идентификпваое, редпвну прпцену и праћеое ризика пд
катастрпфа ради оихпве кпнтрпле;
2) смаоеое дејства фактпра кпји узрпкују или увећавају ризике пд катастрпфа
путем пдгпвпрнпг и пдгпварајућег управљаоа живптнпм срединпм,
земљищтем, впдама и ругим прирпдним ресурсима, планскпг кприщћеоа
земљищта и предузимаоем пдгпварајућих технишких и других мера;

3) ублажаваое щтетних ппследица на пснпву щтп пптпунијег разумеваоа
ризика пд оих, планираоа оихпвпг спрешаваоа и ппвећаоа спремнпсти за
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реагпваое и ефикасан пдгпвпр;
4) пбнпву накпн катастрпфе у складу са нашелпм изградое бпљег система, кпји
ће инфраструктуру и друщтвп у целини ушинити птппрнијим на будуће
катастрпфе;
5) инвестираое у превенцију и смаоеое ризика пд катастрпфа крпз
ппдстицаое јавнпг и приватнпг улагаоа и предузимаоа структурних и
неструктурних мера;
6) изградоу културе безбеднпсти и птппрнпсти ппјединаца и заједнице на
катастрпфе;
7) интензивну међуспбну сарадоу свих надлежних институција на свим
нивпима власти, кап и партнерствп са приватним и јавним предузећима,
другим правним лицима, предузетницима, прганизацијама цивилнпг друщтва
и свим заинтереспваним грађанима кпји мпгу пружити дппринпс смаоеоу
ризика пд катастрпфа;
8) усппстављаое прецизних прпцедура за размену инфпрмација и искустава
пд знашаја за смаоеое ризика и за ефикаснп пружаое и примаое
међунарпдне пперативне и хуманитарне ппмпћи ради птклаоаоа ппследица
катастрпфе и ппшетне пбнпве ппгпђених ппдрушја;
9) праћеое климатских прпмена и прилагпђаваое заједнице на пшекиване
ппследице.
Субјекти и снаге система
смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијама
Члан 3.
Субјекти система смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним
ситуацијама су пргани Опщтине Башки Петрпвац , јавне службе, привредна
друщтва и друга правна лица и предузетници, прганизације цивилнпг друщтва,
пбразпвне устанпве и наушнп истраживашке прганизације, јавне агенције и други
кпји, у складу са закпнпм, другим ппщтим актима, планпвима, прпграмима и
другим дпкументима ушествују у утврђиваоу мера и активнпсти пд знашаја за
смаоеое ризика и управљаое ванредним ситуацијама.
Снаге система смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним
ситуацијама су щтабпви за ванредне ситуације, јединице цивилне защтите,
ватрпгаснп-спасилашке јединице, Служба 112, Пплиција, Впјска Србије, Црвени
крст Србије, Гпрска служба спасаваоа, Ватрпгасни савез Србије, Савез радип
аматера Србије, ппвереници, пднпснп заменици ппвереника цивилне защтите,
грађани, удружеоа грађана и прганизације шија је делатнпст пд ппсебнпг
интереса за развпј и функципнисаое система.
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Прпцена ризика пд катастрпфа
Члан 4.
Прпценпм ризика пд катастрпфа идентификују се врста, карактер и ппреклп
ппјединих ризика пд наступаоа катастрпфа, степен угрпженпсти, фактпри кпји их
узрпкују или
увећавају степен мпгуће ппаснпсти, ппследице кпје мпгу наступити пп живпт и
здравље људи, живптну средину, материјална и културна дпбра, пбављаое
јавних служби и привредних делатнпсти, кап и друге претппставке пд знашаја за
пдвијаое упбишајених живптних, екпнпмских и спцијалних активнпсти.
Опщтина Башки Петрпвац израђује и дпнпси Прпцену ризика пд катастрпфа.
Прпцена ризика пд катастрпфа се перипдишнп ажурира у складу са пптребама и
нпвим пкплнпстима, у целини се ппнпвп израђује и дпнпси на сваке три гпдине, а
укпликп су се пкплнпсти у знашајнпј мери прпмениле и раније, пднпснп укпликп
се ппјавип нпви ризик или се ппстпјећи ризик ппвећап или смаоип.
План смаоеоа ризика пд катастрпфа
Члан 5.
Планпм смаоеоа ризика пд катастрпфа утврђују се кпнкретне превентивне,
прганизаципне, технишке, финансијске, нпрмативне, надзпрне, едукативне и
друге мере и активнпсти кпје су пргани Опщтине Башки Петрпвац и други
субјекти, на пснпву прпцене ппјединих ризика, дужни да предузму у будућем
перипду у циљу смаоеоа ризика пд катастрпфа и ублажаваоа оихпвих
ппследица.
Лпкални План смаоеоа ризика пд катастрпфа се израђује и дпнпси за теритприју
Опщтине Башки Петрпвац .
План смаоеоа ризика пд катастрпфа се израђују на пснпву предлпга третмана
прпцеоених ризика у пдгпварајућпј прпцени ризика пд катастрпфа.
Нпсипц израде Плана смаоеоа ризика пд катастрпфа за Опщтину Башки
Петрпвац је ппщтинска управа, а у израду Плана се укљушују пргани ппщтине и
други субјекти у шијпј су надлежнпсти ппаснпсти идентификпване у Прпцени
ризика пд катастрпфа Опщтине Башки Петрпвац.
Планпви смаоеоа ризика пд катастрпфа се дпнпсе за перипд пд три гпдине.
План заштите и спасаваоа
Члан 6.
Планпм защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама Опщтине Башки Петрпвац
се планирају мере и активнпсти за спрешаваое и умаоеое ппследица
катастрпфа, снаге и средства субјеката система смаоеоа ризика пд катастрпфа и
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управљаоа ванредним ситуацијама, оихпвп прганизпванп и кппрдиниранп
ангажпваое и делпваое у ванредним ситуацијама у циљу защтите и спасаваоа
људи, материјалних и културних дпбара и пбезбеђеоа пснпвних услпва за живпт.
План защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама пбавезнп садржи следеће
целине:
1) ранп уппзправаое и приправнпст (спремнпст);
2) мпбилизација и активираое;
3) защтита и спасаваое пп врстама ппаснпсти;
4) мере цивилне защтите
5) упптреба снага и субјеката защтите и спасаваоа.
План защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама израђује се на пснпву
прпцене ризика и усваја најкасније 90 дана накпн усвајаоа прпцене ризика, а
редпвнп се усклађује са изменама прпцене ризика.
План защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама Опщтине Башки Петрпвац
дпнпси Скупщтина ппщтине , пп прибављенпј сагласнпсти Министарства, на
предлпг Штаба за ванредне ситуације Опщтине Башки Петрпвац.
План защтите и спасаваоа у ванредним ситуација Опщтине Башки Петрпвац , се
перипдишнп ажурира у складу са пптребама и нпвим пкплнпстима, у целини се
ппнпвп израђује и дпнпси сваке треће гпдине, а укпликп су се пкплнпсти у
знашајнпј мери прпмениле и раније у складу са прпценпм ризика пд катастрпфа.
План защтите и спасаваоа у ванредним ситуацијама Опщтине Башки Петрпвац се
примеоује и у ратнпм и ванреднпм стаоу.
Екстерни план заштите пд великпг удеса
Члан 7.
Опщтина Башки Петрпвац , на свпјпј теритприји нема ппстпрјеоа СЕВЕСО .
Пвлашћење и лиценца за израду
процене ризика од катастрофа, плана заштите и спасавања и плана заштите од
удеса
Члан 8.
Прпцену ризика пд катастрпфа, план защтите и спасаваоа и план защтите пд
удеса изрaђују привредна друщтва пднпснп друга правна лица кпја имају
пвлащћеое за израду прпцене ризика пд катастрпфа, плана защтите и спасаваоа
и плана защтите пд удеса.
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III. ПРАВА И ДУЖНПСТИ СУБЈЕКАТА
СИСТЕМА СМАОЕОА РИЗИКА ПД КАТАСТРПФА И УПРАВЉАОА
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 9.
Надлежнпсти Општине Бачки Петрпвац утврђене Закпнпм
Закпнпм је прпписанп да јединица лпкалне сампуправе у пквиру свпјих
надлежнпсти, у пбласти смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним
ситуацијама:
1)
дпнпси акт п прганизацији и функципнисаоу цивилне защтите на
теритприји јединице лпкалне сампуправе, на предлпг надлежнпг щтаба и
пбезбеђује оенп спрпвпђеое;
2) израђује и дпнпси прпцену ризика, лпкални план смаоеоа ризика пд
катастрпфа, план защтите и спасаваоа и екстерни план защтите пд великпг
удеса укпликп се на оенпј теритприји налази СЕВЕСО кпмплекс вищег реда;
3) пбразује щтаб за ванредне ситуације;
4) пдређује субјекте пд ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое јединице
лпкалне сампуправе на предлпг надлежнпг щтаба;
5) планира и пбезбеђује бучетска средства намеоена за смаоеое ризика пд
6) пбразује јединице цивилне защтите или ппрема и финансира дпбрпвпљнп
ватрпгаснпдрущтвп ке мпгу заменти јединице цивилне защтите,
7) усппставља ситуаципни центар у складу са актпм п прганизацији и
функципнисаоу цивилне защтите, а у зависнпсти пд технишких и материјалних
мпгућнпсти;
8) израђује студију ппкривенпсти система за јавнп узбуоиваое за свпју
теритприју (акустишку студију) и стара се п пдржаваоу, набавци и ппстављаоу
акустишких извпра (сирена) и пстале ппреме у пквиру јединственпг система за
јавнп узбуоиваое у Републици Србији;
9) сарађује са суседним јединицама лпкалне сампуправе у спрпвпђеоу мера
и активнпсти пд знашаја за смаоеое ризика пд катастрпфа и управљаое
ванредним ситуацијама;
10) предузима хитне и превентивне мере у циљу смаоеоа ризика пд катастрпфа;
11) усваја гпдищои план рада и гпдищои извещтај п раду щтаба за ванредне
ситуације;
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12) пбављају и друге ппслпве утврђене закпнпм.
Јединица лпкалне сампуправе мпже израђивати сппствену прпцену ризика, план
защтите и спасаваоа и екстерни план защтите пд великпг удеса укпликп има
најмаое једнп заппсленп лице у сталнпм раднпм пднпсу кпје ппседује лиценцу.
Јединице лпкалне сампуправе усппстављају пблике међуспбне сарадое и
удруживаоа у циљу пружаоа ппмпћи, размене искустава и заједнишкпг
планираоа и предузимаоа мера и активнпсти из пквира свпјих надлежнпсти
утврђених закпнпм.
Јединице лпкалне сампуправе пстварују сарадоу са регијама и ппщтинама
суседних земаља, у складу са закпнпм.
Надлежна служба и други надлежни државни и ппкрајински пргани дужни су да
јединицама лпкалне сампуправе пружају струшну и другу ппмпћ и ппдрщку у
пбављаоу ппслпва утврђених пвим закпнпм, у складу са свпјим надлежнпстима
и мпгућнпстима.
Субјекти система смаоеоа
ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијам
Члан 10.
Субјекти система смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним
ситуацијам на теритприји ОпщтинеБашки Петрпвац су:
1.
Скупщтина Опщтине,
2.
Председник Опщтине,
3.
Опщтинскп веће,
4.
Опщтинска управа и службе,
5.
Субјекти пд ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое Опщтине Башки
Петрпвац,
6.
Привредна друщтва и друга правна лица и предузетници;

Скупштина ппштине
Члан 11.
У пствариваоу свпје улпге у систему защтите и спасаваоа станпвнищтва,
материјалних и културних дпбара на теритприји Опщтине, а у складу са
пдредбама Закпна, Скупщтина ппщтине, врщи следеће ппслпве:
Оснива устанпве и прганизације у пбласти предщкплскпг пбразпваоа и
васпитаоа, пснпвнпг пбразпваоа, културе, спцијалне защтите, примарне
здравствене защтите, физишке културе, сппрта, дешије защтите и туризма, прати и
пбезбеђује оихпвп функципнисаое;
Дпнпси пдлуке и друге ппщте акте п защтити живптне средине, защтити
пд елементарних и других неппгпда и п защтити културних дпбара кпја су кап
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таква утврђена ппсебнпм Одлукпм;
Утврђује ппсебну накнаду за защтиту и унапређеое живптне средине;
Дпнпси гпдищои прпграм защтите, уређеое и кприщћеоа
ппљппривреднпг земљищта;
Образује Штаб за ванредне ситуације, дпнпси план и
прпграм развпја система защтите и спасаваоа;
Планира и утврђује извпре финансираоа за развпј, изградоу и
изврщаваое задатака смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним
ситуацијама на теритприји Опщтине;
Разматра висину насталих щтета пд елементарних неппгпда и дпставља
захтеве за ппмпћ Влади Републике Србије;
Разматра извещтаје председника Опщтине и Опщтинскпг щтаба за
ванредне ситуације п битним питаоима смаоеоа ризика пд катастрпфа и
управљаоа ванредним ситуацијама и др.;
Изврщава и друге задатке у складу са Закпнпм и другим прпписима,
кпји утврђују пбавезе јединицама лпкалне сампуправе.
Општинскп веће
Члан 12.
У пствариваоу свпје улпге у систему защтите и спасаваоа станпвнищтва и
материјалних и културних дпбара, на теритприји Опщтине, Опщтинскп веће врщи
следеће ппслпве:
- предлаже План пдбране Опщтине Скупщтини Опщтие на усвајаое а
кпји је саставни деп Плана пдбране Републике Србије, усклађује
припреме за пдбрану правних лица у делатнпстима из наделжнпсти
Опщтине са пдбрамбеним припремама Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине
и Планпм пдбране Републике Србије,
- предлаже пдлуке п прганизпваоу и функципнисаоу цивилне защтите и
јединица ппщте намене Скупщтини ппщтине на усвајаое,
- предлаже Прпцену ризика пд катастрпфа, План смаоеоа ризика пд
катастрпфа, План защтите и спаваоа и План защтите пд удеса
Скупщтини ппщтине на усвајаое;
- предлаже Оперативни (гпдищои) план за пдбрану пд ппплава на
впдама II реда и Гпдищои прпграм мера и радпва на смаоеоу ризика
пд ппплава Скупщтини ппщтине на усвајаое,
- Дпнпси рещеое п ппстављаоу и премещтаоу сирена, уређаја и
средстава за узбуоиваое на теритприји Опщтине Башки Петрпвац.
- Предузима мере за функципнисаое Опщтине Башки Петрпвац у ратнпм и
ванреднпм стаоу;
- Спрпвпди мере приправнпсти и предузима друге мере пптребне за
прелазак на прганизацију у ратнпм и ванреднпм стаоу;
- Одређује субјекте пд ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое, на
теритприји Опщтине Башки Петрпвац, на предлпг надлежнпг щтаба,
- Именује и разрещава ппверенике и заменике ппвереника цивилне
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-

-

защтите у насељенпм месту.
Образује Кпмисију за прпцену щтете настале пд елементарних
неппгпда, на предлпг Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације,
Дпнпси пдлуке п накнади щтете настале пд ппследица елементарних и
других несрећа,
Прати реализацију превентивних мера защтите,
Предлаже акта, кпја дпнпси Скупщтина ппщтине, а пднпсе се на систем
смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијама и
др.
Обавља и друге ппслпве кпје утврди Скупщтина ппщтине.
Председник Општине
Члан 13.

Председник Опщтине је кпмандант Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације, пп
пплпжају, и пбавља следеће ппслпве:
Дпнпси пдлуку п прпглащеоу и укидаоу ванредне ситуације у Опщтини
у складу са Закпнпм;
Стара се п спрпвпђеоу Закпна и других прпписа из пбласти защтите и
спасаваоа;
У сарадои са заменикпм кпманданта и нашелникпм Штаба предлаже
ппстављаое псталих шланпва Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације;
Рукпвпди системпм смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа
ванредним ситуацијама и наређује мере утврђене Закпнпм и другим
прпписима;
Усмерава и усклађује рад пргана Опщтинске управе, служби и правних
лица, шији је псниваш Опщтина, у спрпвпђеоу мера смаоеоа ризика пд
катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијама;
Предлаже Опщтинскпм већу на усвајаое: Прпцене ризика пд
катастрпфа, План смаоеоа ризика пд катастрпфа, План защтите и спасаваоа и
План защтите пд удеса Опщтине Башки Петрпвац;
Наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних дпбара са
угрпженпг ппдрушја и стара се п оихпвпм збриоаваоу;
Стара се п прганизацији и спрпвпђеоу мпбилизације грађана, правних
лица и материјалних дпбара, у циљу укљушеоа истих у активнпсти защтите и
спасаваоа;
Одлушује п прганизпваоу превпза, смещтаја и исхране припадника
јединица цивилне защтите ппщте намене и грађана, кпји ушествују у защтити и
спасаваоу станпвнищтва и материјалних дпбара у Опщтини Башки Петрпвац;
Одлушује п увпђеоу дежурстава ппщтинским прганима и другим
правним лицима у ванреднпј ситуацији;
Одлушује п дпдели ппмпћи грађанима кпји су претрпели щтете у
ванредним ситуацијама;
Остварује сарадоу са суседним ппщтинама, Градпм Нпвим Садпм,
Министарствпм унутращоих ппслпва и Впјскпм Србије, у циљу усклађиваоа
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активнпсти у ванредним ситуацијама;
У слушају пптребе, а на предлпг Опщтинскпг щтаба за ванредне
ситуације, а услед хитнпсти спрпвпђеоа мера защтите и спасаваоа људи и
материјалних дпбара, упућује захтев за ангажпваое субјеката пд ппсебнпг
знашаја за защтиту и спасаваое Републике Србије или АП Впјвпдине.
Извещтава Скупщтину ппщтине п стаоу на терену и п предузетим
активнпстима у ванреднпј ситуацији;
Стара се п пбезбеђеоу средстава у бучету Опщтине за рад Опщтинскпг
щтаба за ванредне ситуације и за ванредне ситуације;
Обавља и друге ппслпве и задатке у складу са Закпнпм и другим
прпписима.
Органи Општинске управе и служби
Члан 14.
Органи Опщтинске управе, у пквиру свпјих надлежнпсти у систему смаоеоа
ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијама пбављају следеће
ппслпве и задатке:
Прате функципнисаое система смаоеоа ризика пд катастрпфа и
управљаоа ванредним ситуацијамзащтитпм и предузимају мере за
унапређеое истпг;
Ушествују у изради Прпцене ризика пд катастрпфа за теритприју
Опщтине, Плана защтите и спасаваоа, Плана смаоеоа ризика пд катастрпфа,
Екстерни план защтите пд великпг удеса, Оперативнпг (гпдищоег) плана за
пдбрану пд ппплава на впдама II реда и Гпдищоег прпграм мера и радпва на
смаоеоу ризика пд ппплава;
Ушествују у припремама и извпђеоу привременпг ппмераоа или
евакуације станпвнищтва;
Ушествују у припремама и спрпвпђеоу збриоаваоа настрадалпг
станпвнищтва;
Старају се пкп пбезбеђеоа неппхпдних средстава за рад Опщтинскпг
щтаба за ванредне ситуације и предлажу председнику Опщтине, нашин
пбезбеђиваоа средстава;
Врще ппслпве урбанистишких мера защтите и спасаваоа, из свпје
надлежнпсти;
Набављају и пдржавају средства за узбуоиваое, у пквиру система
јавнпг узбуоиваоа у Републици Србији, ушествују у изради Студије
ппкривенпсти система јавнпг узбуоиваоа за теритприју Опщтине;
Старају се п пбезбеђиваоу телекпмуникаципне и инфпрмаципне
ппдрщке за пптребе функципнисаоа система смаоеоа ризика пд катастрпфа и
управљаоа ванредним ситуацијама;
Организују, развијају и впде лишну, узајамну и кплективну защтиту;
Ушествују у прганизацији, фпрмираоу и ппремаоу јединица цивилне
защтите ппщте намене пдпснп дпбрпвпљних ватрпгасних друщтава,
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-

Остварују сарадоу са прганизаципнпм јединицпм Сектпра за
ванредне ситуације, Управпм за ванредне ситуације у Нпвпм Саду;
Обављају и друге ппслпве защтите и спасаваоа, прпписане Закпнпм п
ванредним ситуацијама и другим прпписима.
Стручна служба за ппслпве заштите и спасаваоа
Члан 15.
Струшни, пперативни, плански и прганизаципни ппслпви смаоеоа ризика пд
катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијам за теритприју Опщтине,
пбављају се у Опщтинскпј управи надлежнпј за ппслпве смаоеоа ризика пд
катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијама и тп у Одељеоу за друщтвене
делатнпсти.
Опщтинска управа надлежна за смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа
ванредним ситуацијама врщи следеће ппслпве:
Нпсилац је израде Одлуке п прганизацији и функципнисаоу цивилне
защтите на теритприји ппщтине Башки Петрпвац, у сарадои са Опщтинским
щтабпм за ванредне ситуације и другим струшним прганима Опщтине;
Нпсилац је израде Прпцене ризика пд катастрпфа теритприје Опщтине,
у сарадои са Опщтинским щтабпм за ванредне ситуације и другим струшним
прганима Опщтине;
Нпсилац је израде Оперативнпг (гпдищоег) план за пдбрану пд ппплава
на впдама II реда и Гпдищоег прпграма мера и радпва на смаоеоу ризика пд
ппплава.
Нпсилац је израде Плана смаоеоа ризика пд катастрпфа у сарадои са
Опщтинскпм щтабпм за ванредне ситуације и другим струшним прганима
Опщтине;
Нпсилац је израде План защтите и спасаваоа у сарадои са Опщтинскпм
щтабпм за ванредне ситуације и другим струшним прганима Опщтине;
Нпсилац је израде Екстернпг плана защтите пд удеса, у сарадои са
Опщтинским щтабпм за ванредне ситуације и другим струшним прганима
Опщтине;
Нпсилац је активнпсти на изради Плана функципнисаоа цивилне
защтите и система псматраоа и пбавещтаваоа (кап деп Плана пдбране
Опщтине);
Обавља ппслпве у вези пппуне, ппремаоа и пбушаваоа јединица
цивилне защтите ппщте намене и ппвереника цивилне защтите;
Планира збриоаваое угрпжених, ппстрадалих, избеглих и евакуисаних
лица у ванредним ситуацијама, у сарадои са Опщтинским щтабпм за ванредне
ситуације и у складу са Планпм защтите и спасаваоа:
Впди евиденцију п припадницима јединица цивилне защтите ппщте
намене и средствима и ппреми у цивилнпј защтити;
Прати ппаснпсти, пбавещтава станпвнищтвп п ппаснпстима и предузима
друге превентивне мере за смаоеое ризика пд катастрпфа;
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Обавља ппслпве у вези са набављаоем и пдржаваоем средстава за
узбуоиваое у пквиру система јавнпг узбуоиваоа у Републици Србији и
ушествује у изради Студије ппкривенпсти система јавнпг узбуоиваоа за
теритприју Опщтине;
Организује, развија и впди лишну, узајамну и кплективну защтиту на
теритприји Опщтине, у складу са прпписима;
Усклађује План защтите и спасаваоа са суседним јединицама лпкалне
сампуправе;
Остварују неппсредну сарадоу са прганизаципнпм јединицпм МУП-а,
Сектпрпм за ванредне ситуације – Управпм за ванредне ситуације у Нпвпм
Саду;
Израђују План мпбилизације јединица и прганизује изврщеое
мпбилизације јединица цивилне защтите ппщте намене;
Обавља струшне и административнп – технишке ппслпве, пптребне за
рад Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације;
Врщи и друге ппслпве из пбластти защтите и спасаваоа, у складу са
Закпнпм и другим прпписима.
Привредна друштва и друга правна лица
Члан 16.
Свакп привреднп друщтвп и другп правнп лице дужнп је да, у пквиру свпје
делатнпсти предузима све мере превенције и смаоеоа ризика, кап и да се
пдазпве захтеву надлежнпг щтаба и узме ушещће у спрпвпђеоу мера защтите и
спасаваоа.
Трпщкпви настали ушещћем правних лица из става 1. пвпг шлана у спрпвпђеоу
мера защтите и спасаваоа, надпкнађују се из бучета Опщтине Башки Петрпвац.
Привредна друщтва и друга правна лица су дужна да, без накнаде, дпставе
Опщтини Башки Петрпвац пднпснп правним лицима кпја су ангажпвана на изради
прпцене ризика пд катастрпфа и плана защтите и спасаваоа, ппдатке неппхпдне
за израду пвих дпкумената.
Субјекти пд ппсебнпг значаја за заштиту и спасаваое
Члан 17.
Субјекти пд ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое су привредна друщтва и
друга правна лица кпја се баве делатнпщћу из пбласти: телекпмуникација,
рударства и енергетике, трансппрта, метепрплпгије, хидрплпгије, сеизмплпгије,
защтите пд јпнизујућег зрашеоа и нуклеарне сигурнпсти, защтите живптне
средине, впдппривреде, щумарства и ппљппривреде, здравства, збриоаваоа
лица, ветерине, кпмуналне делатнпсти, грађевинарства, угпститељства, и други
кпји распплажу ресурсима за смаоеое ризика пд катастрпфа.
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Субјекте пд ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое Опщтине Башки Петрпвац,
пдређује Опщтинскп веће, на предлпг ппщтинскпг щтаба за ванредне ситуације.
Штаб за ванредне ситуације мпже ставити у приправнпст или ангажпвати
субјекте пд ппсебнпг знашаја у ванреднпј ситуацији, кап и за пптребе вежби
цивилне защтите када ванредна ситуација није прпглащена.
Трпщкпви стављаоа у приправнпст пднпснп ангажпваоа падају на терет бучета
Опщтине Башки Петрпвац.
Јединица лпкалне сампуправе, са субјектима пд ппсебнпг знашаја угпвпрпм
уређује трпщкпве стављаоа у приправнпст, пднпснп ангажпваое субјеката пд
ппсебнпг знашаја, кпји се надпкнађују пп тржищним ценама.
На пдређиваое и ангажпваое субјеката пд ппсебнпг знашаја не примеоују се
пдредбе закпна кпјим се уређују јавне набавке.
Ппсебне пбавезе правних лица кпја пбављају пдређене делатнпсти
Члан 18.
Привредна друщтва и друга правна лица, власници и кприсници електрпнских
кпмуникаципних мрежа и инфпрмаципних система и веза, стављају на
распплагаое кприщћеое тих система за пптребе защтите и спасаваоа, пп
наредби надлежнпг щтаба.
Правна лица – пператери јавних кпмуникаципних мрежа и јавнп дпступних
телефпнских услуга мпрају пмпгућити свим кприсницима бесплатне ппзиве
према јединственпм брпју за хитне службе 112 укљушујући и ппзиве из јавних
телефпнских гпвпрница.
Привредна друщтва и друга правна лица, власници и кприсници залиха впде,
хране, медицинских средстава и лекпва, енергената, пдеће, пбуће, грађевинских
и других прпизвпда неппхпдних за изврщаваое задатака защтите и спасаваоа,
дужна су да пва средства ставе на распплагаое за пптребе защтите и спасаваоа,
пп наредби надлежнпг щтаба.
Власници и кприсници неппкретних ствари дужни су да пмпгуће да се на
оихпвим неппкретнпстима спрпвпде радпви неппхпдни за защтиту и спасаваое,
пп наредби надлежнпг щтаба, уз правп на накнаду кпја се исплаћује пп
тржищним ценама.
Хуманитарне прганизације и удружеоа
Члан 19.
У пквиру свпје редпвне делатнпсти хуманитарне прганизације и удружеоа
ушествују у припреми и спрпвпђеоу задатака защтите и спасаваоа и пружаоа
ппмпћи станпвнищтву ппгпђенпм ппследицама катастрпфа, у складу са пвим
закпнпм.
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Кап субјекти пд ппсебнпг знашаја, Црвени крст Србије, Гпрска служба спасаваоа и
Ватрпгасни савез Србије, ппмажу надлежним државним прганима у пбављаоу
ппслпва из свпје надлежнпсти, а у складу са јавним пвлащћеоима и свпјим
прпграмским активнпстима.
У слушају ангажпваоа у акцијама защтите и спасаваоа шланпви хуманитарне
прганизације и удружеоа, имају статус припадника цивилне защтите.
Удружеоа и прганизације цивилнпг друштва
Члан 20.
Удружеоа и друге прганизације цивилнпг друщтва имају правп да, ппред
дпбијаоа инфпрмација из шлана 22. став 1 пве Одлуке, разматрају питаоа пд
знашаја за смаоеое ризика пд катастрпфа, упућују п тпме предлпге надлежним
државним, ппкрајинским и лпкалним прганима и дпбију пдгпвпр пд оих, кап и
да буду признате кап партнери пргана јавних власти у креираоу и реализацији
пплитике смаоеоа ризика пд катастрпфа.
Удружеоа и друге прганизације цивилнпг друщтва дппринпсе изградои културе
превенције ризика и ппдизаоу свести п пптреби јашаоа спремнпсти и птппрнпсти
ппјединаца и друщтва на наступаое ппследица катастрпфа.
Виспкпшкплске устанпве и научнп-истраживачке прганизације
Члан 21.
Виспкпщкплске устанпве и друге прганизације кпје се баве наушнпистраживашким радпм ангажују се у спрпвпђеоу задатака защтите и спасаваоа и
смаоеоа ризика пд катастрпфа крпз ушещће у щтабпвима, струшнп-пперативним
тимпвима и пперативним щтабпвима.
Грађани
Члан 22.
Грађани имају правп да буду пбавещтени п ризицима пд катастрпфа, мерама и
активнпстима кпје се предузимају ради оихпвпг смаоеоа, претоама и мпгућим
ппследицама пд катастрпфа, кап и п свим неппхпдним инфпрмацијама пд
знашаја за защтиту и спасаваое.
Грађани су дужни:
1) да се псппспбљавају за защтиту и спасаваое и да предузимају мере за
лишну и узајамну защтиту;
2) да прихвате расппред у јединице цивилне защтите и да се пдазпву у слушају
мпбилизације тих јединица;
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3) да се пдазпву ппзиву надлежнпг щтаба за ванредне ситуације ради ушещћа
у акцијама защтите и спасаваоа;
4) да п настанку ппаснпсти без пдлагаоа пбавесте пперативни центар 112;
5) да спрпвпде прпписане и наређене мере защтите и спасаваоа.
У изврщаваоу задатака защтите и спасаваоа дужни су да ушествују сви сппспбни
грађани, укљушујући и стране држављане и лица без држављанства кпја у складу
са закпнпм имају пдпбреое за привремени бправак или сталнп настаоеое у
Републици Србији, старпсти пд 18 дп 60 гпдина.
Изузетнп, у изврщаваоу задатака защтите и спасаваоа нису пбавезни да ушествују:
1) труднице и мајке са децпм дп десет гпдина старпсти и сампхрани рпдитељи
пднпснп старатељи са децпм дп 15 гпдина старпсти;
2) пспбе са инвалидитетпм, кап и лица кпја брину п пспбама са инвалидитетпм;
3) лица кпја се старају и живе у истпм дпмаћинству са старијим пспбама кпје
нису сппспбне да се брину саме п себи.
Члан 23.
За пптребе защтите и спасаваоа грађани су дужни да пмпгуће извпђеое
неппхпдних радпва за защтиту и спасаваое на свпјим неппкретнпстима, кап и да
дају на кприщћеое неппкретне ствари, впзила, мащине, ппрему, материјалнптехнишка и друга материјална средства (впда, храна, лекпви, пдећа, пбућа,
грађевински и други прпизвпди).
За ствари и материјална средства дата на кприщћеое, кап и за щтету насталу
извпђеоем радпва на неппкретнпстима за пптребе защтите и спасаваоа, грађани
имају правп на накнаду кпја се исплаћује пп тржищним ценама.
IV ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Члан 24.
Ванредна ситуација на теритприји Опщтине Башки Петрпвац се прпглащава када
су ризици и претое или настале ппследице катастрпфе пп станпвнищтвп,
материјална и културна дпбра или живптну средину таквпг пбима и интензитета
да оихпв настанак или ппследице није мпгуће спрешити или птклпнити редпвним
делпваоем надлежних пргана и служби, збпг шега је за оихпвп ублажаваое и
птклаоаое неппхпднп упптребити ппсебне мере, дпдатне снаге и средства уз
ппјашан режим рада.
Ванредна ситуација се прпглащава пдмах пп сазнаоу за неппсредну ппаснпст пд
оенпг наступаоа.

14

Ванредна ситуација мпже бити прпглащена и накпн оенпг наступаоа, акп се
неппсредна ппаснпст пд наступаоа ванредне ситуације није мпгла предвидети
или акп збпг других пкплнпсти није мпгла бити прпглащена пдмах ппсле сазнаоа
за неппсредну ппаснпст пд оенпг наступаоа.
Ванредна ситуација се укида престанкпм ппаснпсти, пднпснп престанкпм
пптребе за спрпвпђеоем мера защтите и спасаваоа пд катастрпфа.
Члан 25.
Ванредну ситуацију за теритприју дела ппщтине или Опщтину Башки Петрпвац
прпглащава председник ппщтине, на предлпг ппщтинскпг щтаба за ванредне
ситуације.
Штаб за ванредне ситуације
Члан 26.
За праћеое активнпсти на смаоеоу ризика пд катастрпфа и кппрдинацију и
рукпвпђеое у ванредним ситуацијама у Опщтини Башки Петрпвац пбразује се
Опщтински щтаб за ванредне ситуације Опщтине Башки Петрпвац.
Штаб за ванредне ситуације пбразује струшнп-пперативне тимпве кап свпја
ппмпћна струшна тела.
Штаб за ванредне ситуације дпнпси наредбе, закљушке и
преппруке. Штаб за ванредне ситуације има сппствени пешат
и делпвпдник.
Струшне и административне ппслпве за пптребе Опщтинскпг щтаба за
ванредне ситуације Опщтине Башки Петрпвац пбавља надлежна служба
ппщтинске управе.
Састав Општинскпг штаба за ванредне ситуације
Члан 27
.
Опщтински щтаб за ванредне ситуације шине кпмандант Штаба, заменик
кпманданта Штаба, нашелник Штаба и шланпви Штаба.
Кпмандант Опщтинскпг щтаба је председник Опщтине, а заменик кпманданта је
заменик председника Опщтине, пднпснп шлан Опщтинскпг већа.
Нашелник Опщтинскпг щтаба је радник МУП-а, заппслен у Сектпру за ванредне
ситуације, у Управи за ванредне ситуације у Нпвпм Саду, кпга за ппстављаое
предлаже нашелник Управе.
Чланпви Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације су:
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1)
Чланпви Опщтинскпг већа, у шијем делпкругу су ппслпви из пбласти:
здравља, ппљппривреде, впдппривреде и щумарства, рада и спцијалне
пплитике, защтите живптне средине;
2)
Представници пргана Опщтинске управе, у шијем делпкругу су ппслпви
из пбласти: сапбраћаја, грађевине, енергетике, инфпрмисаоа, тргпвине и
услуга;
3)
Рукпвпдипци јавних предузећа, привредних друщтава, рукпвпдипци
прганизаципних јединица пдбране, пплиције, хуманитарних прганизација,
удружеоа грађана, других правних лица и устанпва у шијем делпкругу су
ппслпви пд знашаја за защтиту и спасаваое у ванредним ситуацијама.
Надлежнпсти Општинскпг штаба за ванредне ситуације
Члан 28.
Штаб за ванредне ситуације пбавља следеће ппслпве:
1) рукпвпди и кппрдинира рад субјеката система смаоеоа ризика пд
катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијама на спрпвпђеоу утврђених
задатака;
2) рукпвпди и кппрдинира спрпвпђеое мера и задатака цивилне защтите;
3) разматра прпцене ризика, планпве защтите и спасаваоа и друга планска
дпкумента и даје преппруке за оихпвп унапређеое;
4) прати стаое и прганизацију система смаоеоа ризика пд катастрпфа и
управљаоа ванредним ситуацијама и предлаже мере за оихпвп ппбпљщаое;
5) наређује упптребу снага система смаоеоа ризика пд катастрпфа и
управљаоа ванредним ситуацијама, средстава ппмпћи и других средстава кпја
се кпристе у ванредним ситуацијама;
6) стара се п редпвнпм инфпрмисаоу и пбавещтаваоу станпвнищтва п
ризицима и ппаснпстима и предузетим мерама.
7) прпцеоује угрпженпст пд настанка ванредне ситуације и дпставља предлпг
за прпглащеое и укидаое ванредне ситуације;
8) наређује приправнпст субјеката и снага система смаоеоа ризика пд
катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијама;
9) сарађује са другим щтабпвима за ванредне ситуације;

10) ангажује субјекте пд ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое;
11) ушествује у прганизацији и спрпвпђеоу мера и задатака пбнпве,
рекпнструкције и рехабилитације, узимајући у пбзир смаоеое ризика пд
будућих ванредних ситуација;
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12) израђује предлпг гпдищоег плана рада и предлпг гпдищоег извещтаја п
раду и дпставља Скупщтини ппщтине Башки Петрпвац на усвајаое;
13) пбразује струшнп-пперативне тимпве за изврщаваое специфишних
задатака из пбласти защтите и спасаваоа.
Члан щтаба за ванредне ситуације је дужан да се пдазпве и ушествује у пбуци.
Члан 29.
Опщтински щтаб за ванредне ситуације, пбавља и следеће ппслпве:
1) именује ппверенике и заменике ппвереника цивилне защтите;
2) предлаже субјекте пд ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое Опщтине
Башки Петрпвац
3) ставља у приправнпст и ангажује субјекте пд ппсебнпг знашаја за защтиту и
спасаваое у јединицама лпкалне сампуправе;
4) У слушају пптребе, а услед хитнпсти спрпвпђеоа мера защтите и спасаваоа
људи и материјалних дпбара, предлаже кпманданту Штаба да упти захтев за
ангажпваое субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое Републике
Србије или АП Впјвпдине.
5) пбавља друге ппслпве у складу са закпнпм.
V ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Члан 30.
Цивилна защтита је прганизпван систем шија је пснпвна делатнпст защтита,
спасаваое и птклаоаое ппследица елементарних неппгпда, технишкптехнплпщких несрећа и других већих ппаснпсти кпје мпгу угрпзити станпвнищтвп,
материјална и културна дпбра и живптну средину у миру и ванреднпм и ратнпм
стаоу.
Цивилну защтиту шине лишна и узајамна защтита, мере, ппвереници, заменици
ппвереника и јединице.
Лична и узајамна заштита
Члан 31.
Лишна и узајамна защтита je пблик прганизпваоа грађана за лишну защтиту и
сампппмпћ и пружаое ппмпћи другим пспбама кпјима је та ппмпћ неппхпдна.
Ради пствариваоа лишне и узајамне защтите, Опщтина Башки Петрпвацп
безбеђује и држи у исправнпм стаоу пптребна и закпнпм прпписана средства и
ппрему за лишну и узајамну защтиту и врщи пбуку заппслених.
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Грађани, власници зграда и власници ппсебних и сампсталних делпва стамбених
зграда и зграда билп кпје друге намене дужни су да пбезбеђују и држе у
исправнпм стаоу пптребна средства и ппрему за лишну и узајамну защтиту.
Мере цивилне заштите
Члан 32.
У циљу защтите и спасаваоа људи, материјалних и културних дпбара пд
ппаснпсти изазваних катастрпфама спрпвпде се мере цивилне защтите:
1) узбуоиваое;
2) евакуација;
3) склаоаое;
4) збриоаваое угрпжених и настрадалих;
5) радиплпщка, хемијска и биплпщка защтита;
6) защтита пд технишкп-технплпщких несрећа;
7) защтита и спасаваое из рущевина;
8) защтита и спасаваое пд ппплава и несрећа на впди и ппд впдпм;
9) защтита и спасаваое на неприступашним теренима;
10) защтита и спасаваое пд ппжара и експлпзија;
11) защтита пд ЕОР;
12) прва и медицинска ппмпћ;
13) асанација терена.
Осим мера из става 1. пвпг шлана, мпгу се планирати, припремати и спрпвпдити и
друге мере и активнпсти у циљу смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа
ванредним ситуацијама.
Узбуоиваое
Члан 33.
Узбуоиваое је пбавещтаваое станпвнищтва п наступајућпј или насталпј
ппаснпсти ради хитнпг ппступаоа у циљу защтите живпта и здравља.
Узбуоиваое се врщи путем система за јавнп узбуоиваое.
Узбуоиваое и пбавещтаваое станпвнищтва, на теритприји ппщтине Башки
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Петрпвац, у складу са пдлукам надлежних пргана планира Управа за Ванредне
ситуације у Нпвпм Саду кпја распплаже системпм за јавнп узбуоиваое Опщтине
Башки Петрпвац.
Евакуација
Члан 34.
Евакуација је планскп и прганизпванп ппмераое људи, живптиоа и материјалних
дпбара са угрпжених на неугрпжена ппдрушја.
У зависнпсти пд степена ппаснпсти и мпгућих ппследица, евакуација мпже бити
делимишна или пптпуна.
Приликпм евакуације припритет имају:
1) мајке са децпм дп 15 гпдина старпсти, пднпснп друга лица кпја су пп закпну
дужна да се старају п шуваоу и негпваоу малплетника млађих пд 15 гпдина;
2) труднице;
3) бплесна лица, пспбе са инвалидитетпм и друга лица кпјима је неппхпдна
туђа ппмпћ и нега;
4) лица млађа пд 16 гпдина и старија пд 65 гпдина (мущкарци), пднпснп 60
гпдина (жене).
Наредбу п пбиму евакуације и категпријама станпвнищтва унутар Опщтине Башки
Петрпвац дпнпси Опщтински щтаб за ванредне ситуације.
Евакуацију са ппдрушја једне јединице лпкалне сампуправе на ппдрушја других
јединица лпкалне сампуправе наређује Републишки щтаб за ванредне ситуације.
Склаоаое
Члан 35.
Склаоаоем се пбезбеђује защтита и спасаваое људи, материјалних и културних
дпбара, првенственп у слушају ратне ппаснпсти.
Склаоаое пбухвата планираое и кприщћеое ппстпјећих склпнищта, других
защтитних пбјеката, прилагпђаваое нпвих и ппстпјећих кпмуналних пбјеката и
ппдземних сапбраћајница, кап и других пбјеката ппгпдних за защтиту и
склаоаое, оихпвп пдржаваое и кприщћеое.
Кап други защтитни пбјекти из става 2. пвпг шлана кпристе се ппдрумске и друге
ппдземне прпстприје у стамбеним и зградама билп кпје друге намене,
прилагпђене за склаоаое људи и материјалних дпбара.
Изградоу, пдржаваое, технишку кпнтрплу и мирнпдппскп кприщћеое имапци
истих.
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Планираое и прганизација склаоаоа грађана је у надлежнпсти јединица
лпкалне сампуправе, заппслених у надлежнпсти привредних друщтава и других
правних лица, а културних дпбара у надлежнпсти устанпва културе.
Надлежни прган Опщтинске управе Опщтине Башки Петрпвац планира склаоаое
станпвнищтва на пснпву распплпживпг склпнищнпг прпстпра и других пбјеката
ппгпдних за защтиту и склаоаое.
Збриоаваое угрпжених и настрадалих
Члан 36.
Збриоаваое угрпжених и настрадалих је пбезбеђеое хитнпг, привременпг
смещтаја, тражеое несталих и спајаое ппрпдица, здравствене защтите и
психплпщке ппмпћи, пснпвних живптних намирница и предмета лишне хигијене
угрпженпг станпвнищтва.
Збриоаваоем рукпвпди Опщтински щтаб за ванредне ситуације дпк се не ствпре
услпви у кпјима ће даљу бригу п збриоаваоу преузети надлежни државни
пргани.
У изврщаваоу задатака збриоаваоа угрпжених и настрадалих ушествују и
сарађују Надлежна служба, Црвени крст Србије, удружеоа и грађани.
Власници и кприсници пбјеката и прпстприја у јавнпј упптреби, кап и приватних
пбјеката ппгпдних за смещтај, дужни су да приме на привремени смещтај
грађане, када тп нареди надлежни щтаб за ванредне ситуације.
Радиплпшка, хемијска и биплпшка заштита
Члан 37.
Радиплпщка, хемијска и биплпщка защтита (у даљем тексту: РХБ защтита)
пбухвата мере и ппступке кпји се прганизују и спрпвпде ради спрешаваоа,
ублажаваоа и птклаоаоа ппследица РХБ кпнтаминације.
РХБ защтита пбухвата лишну и кплективну защтиту, кпнтрплу и декпнтаминацију.
Заштита пд удеса и техничкп-технплпшких несрећа
Члан 38.
Привреднп друщтвп и другп правнп лице кпје пбавља активнпсти у кпјима је
присутна или мпже бити присутна једна или вище ппасних супстанци у
прпписаним кплишинама, дужнп је да предузме све неппхпдне мере за
спрешаваое удеса и пгранишаваое утицаја удеса на живпт и здравље људи,
екпнпмију, екплпгију и друщтвену стабилнпст и живптну средину, у складу са
закпнпм.
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Привреднп друщтвп и другп правнп лице из става 1. пвпг шлана, дужнп је да,
узимајући у пбзир делатнпст кпјпм се бави, врсту и кплишину ппасних супстанци и
пбјекте кпје кпристи, изради и Министарству дпстави на сагласнпст План защтите
пд удеса, кап и да у складу са тим дпкументпм, предузме мере за спрешаваое
удеса и пгранишаваое утицаја удеса и ппследица на живпт и здравље људи,
екпнпмију и екплпгију, друщтвену стабилнпст и живптну средину.
Привреднп друщтвп и другп правнп лице, пп дпбијаоу сагласнпсти
Министарства, дужнп је да дпстави ппдатке из Плана защтите пд удеса јединици
лпкалне сампуправе ради израде прпцене угрпженпсти.
Заштита и спасаваое из рушевина
Члан 39.
Ради спасаваоа људи и материјалних дпбара из рущевина кпје мпгу настати
услед катастрпфа, прганизују се и спрпвпде пдгпварајуће радое и ппступци за
извиђаое рущевина, прпналажеое лица затрпаних у рущевинама, псигураое
пщтећених и ппмерених делпва кпнструкција зграда и пбјеката ради спрешаваоа
даљег рущеоа, спасаваое затрпаних лица пднпснп оихпвп извлашеое изван
зпне рущеоа, мере прве ппмпћи и хитне медицинске ппмпћи, кап и друге мере
кпјима се дппринпси защтити и спасаваоу из рущевина.

Заштита и спасаваое пд ппплава и несрећа на впди и ппд впдпм
Члан 40.
Защтита и спасаваое пд ппплава и других несрећа на впди и ппд впдпм пбухвата
псматраое впдпстаја, узбуоиваое, планираое, спасаваое и спрпвпђеое
евакуације станпвнищтва и материјалних дпбара из угрпжених ппдрушја,
планираое и пбезбеђеое превпжеоа и преласка прекп река и језера,
пдстраоиваое впде из ппплављених пбјеката, прпналажеое и извлашеое
настрадалих и утппљених, збриоаваое угрпженпг станпвнищтва и санираое
ппследица изазваних ппплавама.
Опщтина Башки Петрпвац израђује Оперативни (гпдищои план за сваку гпдину)
план за пдбрану пд ппплава на впдама II реда на теритприји Опщтине Башки
Петрпвац а гпдищои прпграм мера и радпва на смаоеоу ризика пд ппплава
садржани су у предметнпм плану.
Заштита и спасаваое на неприступачним теренима
Члан 41.
Организација и спрпвпђеое защтите и спасаваоа пд несрећа на неприступашним
теренима пбухвата спасаваое на планинама, из снежних лавина, јама, пећина и
слишних места.
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У защтити и спасаваоу пд несрећа на неприступашним теренима, на захтев
Надлежне службе, ушествује Гпрска служба спасаваоа Србије.
Заштита и спасаваое пд ппжара и експлпзија
Члан 42.
Защтита и спасаваое пд ппжара и експлпзија пбухвата прганизацију и
спрпвпђеое превентивних мера у свим срединама, а ппсебнп пбјектима у кпјима
се складищте запаљиве и експлпзивне материје и прпстприма где ппстпји
мпгућнпст настанка ппжара.
Заштита пд ЕОР
Члан 43.
Защтита пд ЕОР пбухвата прпцену ппаснпсти пд ЕОР, извиђаое, пбележаваое,
прпналажеое, искппаваое, пбезбеђеое, идентификацију, уклаоаое, трансппрт,
привременп складищтеое и унищтаваое ЕОР.
Грађани, државни пргани, привредна друщтва и друга правна лица дужни су да п
прпнађенпм ЕОР пдмах пбавесте најближу пплицијску станицу или пперативни
центар 112, видљивим знакпм пбележе местп где се налазе ЕОР и пбезбеде их
дпк не дпђу пвлащћени службеници Министарства.
Прва и медицинска ппмпћ
Члан 44.
Организација и спрпвпђеое прве и медицинске ппмпћи у слушају катастрпфа,
пбухвата све пблике прве и медицинске ппмпћи, сампппмпћи и узајамне ппмпћи
и збриоаваое ппвређених и пбплелих.
Медицинску ппмпћ у слушају катастрпфа пружају теритпријалнп надлежне
устанпве здравствене защтите.
У пружаоу прве ппмпћи ушествује Црвени крст Србије, јединице цивилне
защтите, струшна лица и пбушени грађани у пквиру лишне и узајамне защтите.
Асанација терена
Члан 45.
Асанација терена пбухвата прпналажеое, уклаоаое, идентификацију и хитнп
сахраоиваое ппгинулих пднпснп умрлих, уклаоаое лещева живптиоа,
дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију, декпнтаминацију и ремедијацију
пбјеката и терена.
У птклаоаоу ппследица и спрпвпђеоу асанације, у складу са свпјим
пвлащћеоима и дужнпстима, ушествују државни пргани, јединице лпкалне
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сампуправе, ветеринарска инспекција, кпмунална инспекција, здравствене и
ветеринарске устанпве, кпмунална предузећа, кафилерије и други субјекти пд
ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое, снаге Министарства, Впјске Србије,
јединице цивилне защтите и грађани.
Ппвереници цивилне заштите
Члан 46.
Ради врщеоа задатака цивилне защтите у насељеним местима, делу насеља,
стамбеним зградама, привредним друщтвима и другим правним лицима и
прганима државне управе, именују се ппвереници и заменици ппвереника
цивилне защтите.
Ппвереници цивилне защтите и оихпви заменици су дужни да се пдазпву на
ппзив надлежнпг щтаба за ванредне ситуације или другпг пргана кпји их је
ппставип.
Ппвереници и заменици ппвереника цивилне защтите ушествују у припремама
грађана и заппслених за лишну и узајамну защтиту, пбавещтавају грађане и
заппслене п правпвременпм предузимаоу мера цивилне защтите, пбавещтавају
грађане и заппслене п ппщтпј мпбилизацији ради ушещћа у защтити и спасаваоу
људи и материјалних дпбара у ванредним ситуацијама, врще кппрдинацију и
спрпвпђеое евакуације, збриоаваоа, склаоаоа и друге мере цивилне защтите и
врще прпверу ппстављаоа пбавещтеоа п знацима за узбуоиваое грађана у
зградама у зпни свпје пдгпвпрнпсти.
Ппвереници и заменици ппвереника цивилне защтите имају статус припадника
цивилне защтите.
Грађани на угрпженим и настрадалим ппдрушјима дужни су да ппступају у складу
са упутствима ппвереника и заменика ппвереника цивилне защтите.
Ппверенике и заменике ппвереника цивилне защтите за теритприју ппщтине
Башки Петрпвац именује Опщтински щтаб за ванредне ситуације, а ппверенике и
заменике ппвереника цивилне защтите у седищту ппщтине именује Председник
ппщтине.
Ппвереници и заменици ппвереника именују се за пбјекте кпје кпристе пргани,
из редпва заппслених кпји пбављају ппслпве пперативнпг нивпа рукпвпђеоа.
Ппвереници се именују за пбјекат, и тп пп један ппвереник и заменик
ппвереника на сваких стп заппслених лица.
Укпликп је прган за кпји се именује смещтен у вище пбјеката кпји су сппјени или у
неппсреднпј близини, ппвереник и заменик ппвереника мпже бити именпван и
зa те пбјекте, впдећи рашуна п услпву из става 7. пвпг шлана.
Ппвереници и заменици ппвереника именују се у насељеним местима, делпвима
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насеља и стамбеним зградама из редпва активиста у месним заједницама,
угледних грађана, председника скупщтина стамбених заједница или других лица
у складу са прпценпм щтаба.
У насељеним местима, щтаб за ванредне ситуације јединице лпкалне
сампуправе или градске ппщтине, именује једнпг ппвереника и заменика
ппвереника на сваких 350 станпвника.
У руралним насељеним местима кпја имају маое пд 350 станпвника, ппвереник
и заменик ппвереника именује се без пбзира на брпј станпвника.
Укпликп стамбена заједница има маое пд 200 станара, ппвереници и заменици
ппвереника ппстављају се пп критеријумима за ппстављаое ппвереника кап за
деп насеља.
Ппвереници и заменици ппвереника именују се у складу са карактеристикама
теритприје на кпјпј се налази насељенп местп пднпснп деп насеља, какп би се
пбезбедилп правпвременп и ефикаснп пбавещтаваое и пргaнизпваое угрпженпг
станпвнищтва за защтиту и спасаваое.
Ппвереник и заменик ппвереника мпрају имати пребивалищте на теритприји за
кпју су именпвани.
Надлежни щтаб прганизује нашин кпмуникације и дпстављаоа ппдатака пд
стране ппвереника и заменика ппвереника.
Јединице цивилне заштите
Члан 47.
Јединице цивилне защтите пбразују се, ппремају и псппспбљавају кап
пперативне снаге за изврщаваое мера цивилне защтите.
Јединице цивилне защтите су јединице цивилне защтите ппщте намене и
специјализпване јединице цивилне защтите.
Опщтина Башки Петрпвац фпрмираће јединице цивилне защтите ппщте намене и
специјализпване јединице цивилне защтите у складу са насталпм ситуацијпм и
пптребама.
Одлуку п пбразпваоу јединица цивилне защтите дпнпси Опщтинскп веће
Опщтине Башки Петрпвац.
Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, јединица лпкалне сампуправе мпже бити
пслпбпђена пбавезе пбразпваоа јединица цивилне защтите ппщте намене,
укпликп на оенпј теритприји ппстпји дпбрпвпљнп ватрпгаснп друщтвп, кпје
јединица лпкалне сампуправе финансира и кпје у свпм саставу има фпрмирану,
пбушену и ппремљену ватрпгасну јединицу пд најмаое 20 припадника.
Услпв за примену става 5. пвпг шлана је да јединица лпкалне сампуправе има
угпвпрпм дефинисан пднпс са дпбрпвпљним ватрпгасним друщтвпм у смислу
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пбавезнпсти оихпвпг ушещћа у защтити и спасаваоу људи и материјалних дпбара
у ванредним ситуацијама, кап и пбавезнпсти јединице лпкалне сампуправе да
делпм финансира оихпвп ппремаое и пбушаваое.
Члан 48.
Расппређиваое впјних пбвезника у јединице цивилне защтите врщи надлежни
теритпријални прган Министарства пдбране, према исказаним пптребама
Министарства и јединица лпкалне сампуправе и у складу са прпписима кпји
уређују расппређиваое грађана и материјалних средстава за пптребе пдбране.
Расппређиваое грађана кпји нису впјни пбвезници и дпбрпвпљаца кпји немају
ратни расппред пп впјнпј и раднпј пбавези у јединице цивилне защтите врщи
Надлежна служба и јединица лпкалне сампуправе.
Јединице Црвенпг крста Србије у ппгледу пппуне пбвезницима имају статус
јединица цивилне защтите.
Јединице цивилне защтите ппремају се пдгпварајућпм ппремпм и материјалнптехнишким средствима кпја су неппхпдна за лишну защтиту припадника јединице
и за спрпвпђеое и изврщаваое задатака цивилне защтите.
Дпдељену унифпрму, защтитну и другу ппрему, припадници јединица цивилне
защтите су у пбавези да кпристе искљушивп наменски, приликпм пбуке и
изврщаваоа задатака цивилне защтите и исту, у рпку не дужем пд 30 дана, врате
на захтев Министарства пднпснп надлежнпг пргана јединице лпкалне
сампуправе.
Штету насталу услед губитка ппреме, припадник јединице цивилне защтите је
дужан да надпкнади Опщтини Башки Петрпвац.
Средства и ппрему за пптребе Јединице цивилне защтите, ппщте намене
пбезбеђује Опщтина Башки Петрпвац, у складу са утврђенпм лишнпм и
материјалнпм фпрмацијпм јединица цивилне защтите.
Приликпм изврщаваоа задатака цивилне защтите, ппвереници, заменици
ппвереника и припадници јединица цивилне защтите мпрају бити јаснп
пбележени у складу са закпнским прпписима.
Члан 49.
Ппзиваое на пбуку припадника цивилне защтите расппређених пп впјнпј
пбавези, врщи се прекп Министарства пдбране, у складу са ппсебним прпписпм.
Припаднике кпји нису впјни пбвезници, дпбрпвпљце расппређене у јединице
цивилне защтите ппзива надлежни прган Опщтинске Управе, најкасније 30 дана
пре ппшетка пбуке.
Обука и псппспбљаваое мпже се пдлпжити на захтев припадника цивилне
защтите збпг бплести или ппвреде, щкплпваоа, неге шлана дпмаћинства кпји је
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тещкп бплестан, смртнпг слушаја у ппрпдици или дпмаћинству или других
пправданих разлпга.
Рещеое п пдлагаоу или прекиду пбуке дпнпси надлежни прган Опщтинске Управе.
Мпбилизација и активираое
Члан 50.
Мпбилизација пбухвата предузимаое мера кпјима се јединице цивилне защтите
дпвпде у стаое спремнпсти за делпваое.
Мпбилизација пп пбиму мпже бити ппщта и делимишна, а прпглащава се јавним
саппщтеоем или ппјединашним ппзивпм.
Опщта мпбилизација пбухвата све, а делимишна пптребан деп јединица и
материјалних средстава пптребних за врщеое задатака цивилне защтите.
Активираое пбухвата ппступке, задатке и активнпсти кпјим се редпвни
капацитети субјеката пд ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое из редпвнпг
стаоа превпде у стаое пптпуне спремнпсти за изврщаваое задатака защтите и
спасаваоа.
Опщту мпбилизацију наређује Влада.
Делимишну мпбилизацију и активираое наређује председник ппщтине. за
јединице цивилне защтите из свпје надлежнпсти.
Права и дужнпсти припадника цивилне заштите
Члан 51.
Припадници цивилне защтите су припадници јединица цивилне защтите и
ппвереници и заменици ппвереника цивилне защтите.
Ппред лица наведених у ставу 1. пвпг шлана, припадници цивилне защтите су
заппслени кпји су ангажпвани на задацима цивилне защтите, кап и друга лица
кпја пдгпвпре на ппзив надлежних пргана и врще задатке цивилне защтите ппд
оихпвпм кпнтрплпм.
Припадник цивилне защтите је дужан да се пдазпве на ппзив надлежнпг пргана
за пбуку.
Припадник цивилне защтите је дужан да се пдазпве на ппзив надлежнпг пргана
за ушещће у акцијама защтите и спасаваоа.
Припадници цивилне защтите дужни су да се јаве на пдређенп местп и у
пдређенп време и да ушествују у акцијама защтите и спасаваоа.
Члан 52.
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Припадници јединица цивилне защтите и ппвереници и заменици ппвереника
цивилне защтите имају правп на надпкнаду за ангажпваое на задацима цивилне
защтите у складу са закпнским прпписима.
VI. РАНП УППЗПРАВАОЕ, ПБАВЕШТАВАОЕ И УЗБУОИВАОЕ
Члан 53.
Ранп уппзправаое, пбавещтаваое и узбуоиваое представља скуп активнпсти
усмерених на пткриваое, праћеое и прикупљаое инфпрмација кап и
благпвременп пбавещтаваое и уппзправаое субјеката и снага система смаоеоа
ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијама п свим врстама
ппаснпсти кпје мпгу угрпзити људе, живптну средину, материјална и културна
дпбра.
Систем јавнпг узбуоиваоа се састпји пд пдгпварајућих акустишких извпра
(сирена), уређаја за предају и пријем сигнала за даљинскп управљаое сиренама,
пренпсних путева и пстале ппреме и специјализпваних јединица цивилне
защтите за узбуоиваое.
Набавку, ппстављаое и пдржаваое сирена пбезбеђује јединица лпкалне
сампуправе, а врщи се у складу са прпценпм ризика, акустишкпм студијпм,
технишким нпрмативима и упутствима за пдржаваое и другим прпписима и
ппщтим актима.
Јединице лпкалне сампуправе су дужне да израде акустишку студију за свпју
теритприју у рпку пд три гпдине пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
Јединице лпкалне сампуправе прпјектну дпкументацију за изградоу система за
јавнп узбуоиваое на свпјпј теритприји дпстављају Министарству на сагласнпст.
За пптребе активираоа сирена у слушају да не ппстпји или није исправан систем
за даљинскп управљаое сиренама, јединице лпкалне сампуправе фпрмирају
специјализпване јединице цивилне защтите за узбуоиваое.
Системпм за јавнп узбуоиваое управља Министарствп.
Власници зграда, власници ппсебних и сампсталних делпва у стамбеним
зградама и зградама других намена дужни су да, без надпкнаде, за пптребе
ранпг уппзправаоа, пбавещтаваоа и узбуоиваоа пмпгуће инсталираое сирена и
других пдгпварајућих уређаја и средстава на тим пбјектима и пмпгуће приступ за
оихпвп пдржаваое, уз уважаваое мера защтите људи и живптне средине.
Рещеое п ппстављаоу сирена, уређаја и средстава за узбуоиваое на теритприји
Опщтине Башки Петрпвац дпнпси Опщтинскп веће.
Рещеое п демпнтажи и премещтаоу сирена, уређаја и средстава за узбуоиваое
на теритприји Опщти Башки Петрпвац дпнпси Опщтинскп веће, накпн претхпднп
прибављене сагласнпсти Министарства.
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VII. ПБУЧАВАОЕ И ПСППСПБЉАВАОЕ
Члан 54.
За пбушаваое и псппспбљаваое заппслених у Министарству и снага система
смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијама,
Министарствп пбразује Наципнални тренинг центар и регипналне тренинг
центре.
Обушаваое грађана и јединица цивилне защтите у пружаоу прве ппмпћи врще
Црвени крст Србије и здравствене устанпве, у складу са јавним пвлащћеоем и пп
утврђеним наставним планпвима, прпграмима и критеријумима.
За пптребе система смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним
ситуацијама врщи се пбушаваое и псппспбљаваое припадника Надлежне
службе, председника ппщтина, градпнашелника и оихпвих заменика, шланпва
щтабпва за ванредне ситуације свих нивпа, ппвереника и заменика ппвереника
цивилне защтите, припадника јединица цивилне защтите, представника
субјеката пд ппсебнпг знашаја и представника пргана државне управе.
Обушаваое и псппспбљаваое снага система смаоеоа ризика пд катастрпфа и
управљаоа ванредним ситуацијама Опщтине Башки Петрпвац врщити у складу са
прпписима кпји регулищу пву пбласт.

VIII ФИНАНСИРАОЕ
СИСТЕМА СМАОЕОА РИЗИКА ПД КАТАСТРПФА И УПРАВЉАОА
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 55.
Систем смаоеоа ризика пд катастрпфа и управљаоа ванредним ситуацијама
финансира се из Бучета ппщтине и других извпра, у складу са Закпнпм и другим
прпписима.
Из Бучета ппщтине финансира се:
1)
Израда Прпцена и Планпва из пбласти смаоеоа ризика пд катастрпфа и
управљаоа ванредним ситуацијама прпписаних закпнским и ппдзакпнским
прпписима;
2)
Припремаое, ппремаое и пбука Опщтинскпг щтаба за ванредне
ситуације, јединице цивилне защтите, ппвереника и заменика ппвереника и
трпщкпви спрпвпђеоа мера защтите и спасаваоа, кап и спрпвпђеое мера и
задатака цивилне защтите;
3)
Трпщкпви ангажпваоа псппспбљених правних лица, у складу са
угпвпрпм за изврщаваое задатака защтите и спасаваоа;
4)
Изградоа и пдржаваое система за узбуоиваое на теритприји Опщтине
Башки Петрпвац;
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5)
Прилагпђаваое ппдземних пбјеката (ппдземни прплази, тунели,
ппдруми и други), за склаоаое и оихпвп пдржаваое, кап и пдржаваое других
защтитних пбјеката у складу са Закпнпм;
6)
Обука станпвнищтва из пбласти защтите и спасаваоа;
7)
Санираое щтета насталих прирпднпм и другпм незгпдпм, у складу са
материјалним мпгућнпстима;
8)
Друге пптребе защтите и спасаваоа, у складу са Закпнпм и другим
прпписима.
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 56.
Прпцену ризика пд катастрпфа Опщтине Башки Петрпвац, у Закпнпм прпписанпј
прпцедури и рпкпвима, на предлпг Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације
дпнпси Опщтинскп веће Опщтине Башки Петрпвац.
Ажурираое Прпцене, кап и ппкретаое прпцедуре, у складу са Закпнпм, за
дпнпщеое нпве Прпцене ризика пд катастрпфа врщиће надлежна служба
Опщтинске управе.
План смаоеоа ризика пд катастрпфа Опщтине Башки Петрпвац у
Закпнпм прпписанпј прпцедури и рпкпвима, на предлпг Опщтинскпг
щтаба за ванредне ситуације дпнпси Опщтинскп веће Опщтине Башки
Петрпвац.
Ажурираое Плана смаоеоа ризика пд катастрпфа, кап и ппкретаое прпцедуре,
у складу са Закпнпм, за дпнпщеое нпвпг Плана смаоеоа ризика пд катастрпфа
врщиће надлежна служба Опщтинске управе.
План защтите и спасаваоа ппщтине Башки Петрпвац дпнпси Опщтинскп веће
Опщтине Башки Петрпвац, пп прибављенпј сагласнпсти Министарства, на предлпг
Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације Опщтине Башки Петрпвац.
Ажурираое Плана защтите и спасаваоа, кап и ппкретаое прпцедуре, у складу са
Закпнпм, за дпнпщеое нпвпг План защтите и спасаваоа врщиће надлежна
служба Опщтинске управе.
На предлпг Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације Опщтине Башки Петрпвац
Опщтинскп веће пдређује субјекте пд ппсебнпг знашаја за защтиту и спасаваое за
теритприју Опщтине Башки Петрпвац.
На предлпг Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације Опщтине Башки Петрпвац
Скупщтина Опщтине Башки Петрпвац пбразује Опщтински щтаб за ванредне
ситуације.
На предлпг Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације Опщтине Башки Петрпвац
Скупщтина ппщтине дпнпси Оперативни (гпдищои) план за пдбрану пд ппплава
на впдама II реда .
Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације ппщтине Башки Петрпвац именује и
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разрещава ппверенике и заменике ппвереника цивилне защтите у насељенпм
месту.
На предлпг Опщтинске управе Башки Петрпвац Председник ппщтине именује и
разрещава ппверенике и заменике ппвереника цивилне защтите у седищту
Опщтине.
На предлпг Опщтинскпг щтаба за ванредне ситуације Опщтине Башки Петрпвац
Опщтинскп веће мпже да пбразује јединице цивилне защтите ппщте намене и
специјализпване јединице цивилне защтите за узбуоиваое.
Oпщтина Башки Петрпвац ће израдити акустишку студију за свпју теритприју у
рпку пд три гпдине пд дана ступаоа на снагу Зaкпнпм п смаоеоу ризика пд
катастрпфа и управљаоу ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18).
Нпсипц израде акустишне студије за теритприју Опщтине Башки Петрпвац је
Опщтинска управа.
Штаб за ванредне ситуације ппщтине Башки Петрпвац, у складу са закпнским
прпписима, фпрмираће струшнп-пперативне тимпве кап свпја ппмпћна струшна
тела.
Престанак важеоа Одлуке
Члан 57.
Данпм ступаоа на снагу пве Одлуке престаје да важи Одлука п прганизацији и
функципнисаое цивилне защтите на теритприји Опщтине Башки Петрпвац
(''Службени лист ппщтине Башки Петрпвац'' брпј 09/2011).
Ступаое на снагу
Члан 58.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана, пд дана пбјављиваоа у „
Службенпм листу Опщтине Башки Петрпвац“.
Република Србија
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Брпј: 011-11/2021-02
Дана: 24.03.2021. гпдине
Башки Петрпвац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Јпванкпвиш, с.р
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47.
На пснпву члана 32. тачка 5. Статута Општине Бачки Петрпвац („Сл. лист Општине
Бачки Петрпвац“, бр. 3/2019), Скупштина Општине Бачки Петрпвац, на свпјпј X седници,
пдржанпј дана 24.03.2021. гпдине, дпнела је

ПДЛУКУ
П ДПНПШЕОУ ПРПГРАМА УНАПРЕЂЕОА ЗАППШЉИВПСТИ
И ЗАППШЉАВАОА МЛАДИХ У ППШТИНИ БАЧКИ ПЕТРПВАЦ
У ПЕРИПДУ 2021-2023

I
Д о н о с и с е Прпграм унапређеоа заппшљивпсти и заппшљаваоа младих у
Општини Бачки Петрпвац у перипду 2021-2023, у предлпженпм тексту.

II
Ову пдлука са целпкупнпм садржинпм Прпграма унапређеоа заппшљивпсти и
заппшљаваоа младих у Општини Бачки Петрпвац у перипду 2021-2023, пбјавиће се у
„Службенпм листу Општине Бачки Петрпвац“.

Република Србија
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Брпј: 011-13/2021-02
Дана: 24.03.2021. гпдине
Бачки Петрпвац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Јпванкпвич, с.р.

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

Програм унапређења запошљивости и
запошљавања младих у општини Бачки
Петровац у периоду 2021-2023

Бачки Петровац, децембар 2020.
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1. УВОД
Програм унапређења запошљивости и запошљавања младих у општини Бачки Петровац
у периоду 2021-2023. године (у даљем тексту: Програм) дефинише правце деловања Општине
Бачки Петровац у области смањења незапослености младих, као и конкретне мере и
активности којима се настоји побољшати њихов садашњи положај на локалном тржишту рада,
уз јасно дефинисане механизме помоћу којих се може пратити остваривање планираних
циљева.
Општина Бачки Петровац документ јавне политике у овој области доноси по први пут.
Овај документ почива на анализи националних и стратешких докумената у релевантним
областима, те детаљној анализи тренутног стања локалне привреде, положаја младих на
локалном тржишту, али и заинтересованости како привредних субјеката, тако и младих да у
наредне 3 године учествују у мерама и активностима које треба да допринесу смањењу
незапослености младих у нашој општини. Израђен је кроз партиципативни и партнерски
приступ који ће бити примењен и у процесу његове реализације, праћења и извештавања.
Општина Бачки Петровац намерава да у реализацију планираних мера и активности укључи
све релевантне актере из локалне заједнице, да сарађује са органима и институцијама на
вишим нивоима власти који се баве питањима младих, запошљавањем и омладинским
предузетништвом, као и иностраним фондовима и донаторским програмима на реализацији
овог плана. Реално је очекивати да је овакав концепт поставио добар основ за оптималан
квалитет резултата који се очекују реализацијом планираних активности и мера, на којима ће
све заинтересоване стране и релевантни партнери радити у континуитету у наредном периоду.
Програм је израђен у оквиру пројекта ''Подстицање запошљавања младих у дунавском
региону јужне Бачке''. Пројекат је финансиран из средстава Европске уније (ЕУ) - ИПА 2014,
којим управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма, а
водећи партнер на пројекту је Општина Бач. Пројектни партнери су Општина Бачки Петровац
и невладина организација ''БИЗНИСНОВА'' из Новог Сада. Општи циљ пројекта је унапређење
положаја младих и стварање услова за њихово запошљавање и самозапошљавање у дунавском
региону јужне Бачке са фокусом на руралне средине. Поред низа пројектних активности које
су, између осталог, обухватиле форимирање Дунавског ресурсног центра који ће радити на
успостављању структура за подршку младима, те организовати тренинге, програме за
менторство и размену искустава за младе, пројектом је планирана и израда локалних акционих
планова за младе, са фокусом на област запошљавања. Центар за равномерни регионални
развој (ЦенТриР) из Београда је пружио консултантску подршку Општини Бачки Петровац у
вођењу процеса стратешког планирања и припреми нацрта Програма.

Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке
Општина Бач | Трг Др. Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач | info@bac.rs | www.bac.rs
Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а
спроводе га Општина Бач у партнерству са Општином Бачки Петровац и НВО Бизниснова

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

Радна група за израду Програма формирана је 29. септембра 2020. године од стране
председника Општине Бачки Петровац, а као чланови радне групе именовани су:
1. Кристина Пешкир, координатор Дунавског ресурсног центра за младе,
2. Данијеле Фекете Керхони, координатор Канцеларије за локални економски развој,
3. Соња Ђуриш, службеник ОУ Бачки Петровац задужен за послове економског развоја
и послове канцеларије за младе,
4. Душко Лукач, руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и
инспекцијске послове,
5. Милена Нишић, руководилац Одељења за буџет, финансије и пореску
администрацију,
6. Душан Рашета, руководилац Одељења за општу управу, друштвене службе и опште
заједничке послове,
7. Ондреј Бовђиш, члан Општинског већа за привреду, комуналне делатности и локалну
инфраструктуру,
8. Александар Накић, члан Општинског већа за друштвене делатности,
9. Валерија Потфај, стручни сарадник Центра за социјални рад,
10. Мирјана Видаковић, саветник за запошљавање у НСЗ, филијала Нови Сад,
експозитура Бачки Петровац
11. Мартина Бенка, студент из Бачког Петровац,
12. Татјана Јурик Марчок, професорка социологије у гимназији „Јан Колар“,
13. Лука Љубичић, ХР менаџер компаније „PepsiCo“ Маглић.
Током израде овог документа спроведени су следећи кораци: припремљена свеобухватна
анализа стања са SWOT анализом; утврђени су општи циљ и посебни циљеви за 2 приоритетне
области; идентификоване су мере и активности које доприносе остварењу дефинисаних
циљева, те израђен Акциони план који за сваку активности садржи: носиоца и партнере,
временски оквир, укупна потребна финансијска средства и средства по изворима, индикаторе
са базним и циљним вредностима, као и изворе верификације. У последњој фази припреме
нацрта Програма, утврђен је оквир за спровођење, праћење и вредновање учинка реализације
Програма, као и веза са програмским буџетом ЈЛС.
Одржани су следећи састанци, радионице и догађаји:
 Анкетирање привредних субјеката из Бачког Петровца о потребној радној снази и
подстицајним мерама за запошљавање младих у периоду 2021-2023., спроведено у
периоду јул-август 2020.
 Анкетирање младих старости од 15 до 30 година из Бачког Петровца о њиховим
потребама и заинтересованости за укључивање у мере и активности намењене
унапређењу њихове запошљивости и запошљавању, спроведено у периоду јул-август
2020.
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 Дводневна радионица за чланове Радне групе и заинтересоване стране са циљем
сакупљања коментара на нацрт ситуационе анализе, израду SWOT анализе и
дефинисање циљева и мера, одржана је 9. и 10. новембра 2020.
 Састанак Радне групе са циљем разматрања пристиглих предлога активности и
пројеката за Акциони план од стране чланова Радне групе и заинтересованих страна,
одржан је 16.12.2020.
 Састанак са члановима Савета за младе са циљем представљања нацрта
документа и сакупљања коментара и предлога, одржан 21.12.2020.
 Јавна расправа је одржана у периоду 21.12.2020-10.01.2021., а Програмом јавне
расправе је било предвиђено да грађани и заинтересоване стране своје
коментаре и предлоге на нацрт документа могу доставити у писаној форми
лично преко писарнице општинске управе, редовном поштом или
електронским путем на за то тачно одређену имејл адресу. Током јавне
расправе је 30.12.2021. одржан и отворени састанак на коме је представљен
нацрт Програма, али на њему се није појавио нико од заинтересованих
страна. Такође, током јавне расправе није било пристиглих коментара нити
предлога за унапређење нацрта документа.
Програм унапређења запошљивости и запошљавања младих у општини Бачки Петровац
у периоду 2021-2023. године усвојен је од стране Скупштине општине дана XXXYYYYY

2. ПРАВНИ, СТРАТЕШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
У Србији је доношењем Закона о планском систему ("Службени гласник РС", број
30/2018) и пратећим уредбама коначно прекинута дугогодишња стихијска пракса у
стратешком планирању на свим нивоима власти, па и на локалном нивоу, и успостављен
обавезујући правни оквир за све субјекте који учествују у планском систему, укључујући и
ЈЛС. Нови законски оквир је уредио систем управљања јавним политика који поред врсте,
садржине и међусобне ускађености планских докумената, уређује и поступак спровођења и
вредновање учинка јавних политика и прописа, као и поступак извештавања. Израда овог
Програма је у потпуности усклађена са одредбама поменутог закона, као и са Уредбом о
методологију управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и
садржају појединачних докумената јавних политика ("Службени гласник РС", број 8/2019).
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Поред овога, Програм је усклађен и са низом другим прописа и докумената јавне политике
значајним за област у којој је спроведен процес стратешког планирања - запошљавање младих.
Међу њима су, између осталог, и:
 Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон i 47/2018),
 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС",
број 39/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17),
 Закон о младима ("Службени гласник РС", број 50/2011)
 Закон о волонтирању ("Службени гласник РС", број 36/10)
 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
("Службени гласник РС", број 36/09 и 32/13)
 Правилник о ближим критеријумима и условима за укључивање запосленог у обуке за
потребе послодаваца ради стицања додатних знања и вештина („Службени гласник
РС”, бр. 13/18 и 57/18)
 Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године ("Службени гласник
РС", број 22/2015)
 Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. године ("Службени гласник
РС", број 37/11)
2.1 Релевантни документи јавне политике на локалном нивоу
Општина Бачки Петровац је у периоду од 2014-2020. год., усвојила 18 планских документа,
почев, од кровне Стратегије одрживог развоја општине 2014-2020. са 9 пратећих акционих планова,
преко низа секторских стратегија и ЛАП-ова у областима попут: унапређења положаја младих,
запошљавања, социјалне инклузије Рома, борбе против корупције итд. Решавање проблематике
запошљавања младих на територији општине Бачки Петровац у претходном периоду било је
планирано већим бројем различитих планских докумената, а не само Локалним акционим планом
за младе 2014-2019. Зато је у припремној фази израде овог документа израђена ex-post анализа
ефеката имплементације раније усвојених докумената јавне политике 1 који су садржали циљеве и
мере усмерене директно или индиректно на унапређење запошљавања младих. Извештај о
спроведеном вредновању учинка реализације ових мера јавно је доступан као посебан документ на
званичном
сајту
општине
Бачки
Петровац
http://www.backipetrovac.rs/newsflashes/newsflash/podsticanje-zaposljavanja-mladih-u-dunavskomСтатегија одрживог развоја Општине Бачки Петровац 2014-2020. године и пратећи акционих планови: АП за област млади, НВО,
спорт, култура, медији и односи са јавношћу 2015-2017; АП за област образовање и запошљавање 2015-2017; АП за развој
конкурентности привреде и предузетништво 2015-2017; АП за област пољопривреда и рурални развој 2015-2017; Локални акциони
план за младе Општине Бачки Петровац 2014-2019; Локални акциони план запошљавања Општине Бачки Петровац за 2014; Локални
акциони план запошљавања Општине Бачки Петровац за 2015; Локални акциони план запошљавања Општине Бачки Петровац за
2016; Локални акциони план за образовање Рома у Општини Бачки Петровац 2018-2020.
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regionu-juzne-backe а Радна група за израду нацрта Програма за унапређење запошљивости и
запошљавања младих у периоду 2021-2023. настојала је да препоруке из поменутог извештаја
инкорпорира у нацрт овог новог документа.
Такође, општина Бачки Петровац је усвојила и први седмогодишњи План развоја општине
2020-2027. предвиђен Законом о планском систему. Пошто програм као документ јавне
политике разрађује посебан циљ стратегије или неког другог планског документа у складу са
којим се доноси, овај Програм је усклађен са Приоритетним циљем 8 Плана развоја –
Изграђен пословни амбијент заснован на иновацијама у високо профитабилним
секторима који омогућава изградњу система боље плаћених радних места и укључивање
младих у пословне идеје и развојне пројекте.
У оквиру овог приоритетног циља су дефинсане 2 мере:
 Мера 8.1. Развој стартап екосистема у општини Бачки Петровац
 Мера 8.2. Формирање Савета за привреду у циљу унапређења сарадње између јавног и
приватног сектора, уз покретање Фонда за привреду
2.2 Институционални оквир на локалном нивоу за запошљавање младих
Општина Бачки Петровац је формирала Свет за младе као стално саветодавно тело
Скупштине општине у септембру 2020. год. Савет има 7 чланова од којих је половина млађа
од 30 година и задужен је за иницирање и учествовање у локалној омладинској политици у
свим областима од значаја за младе. Савет учествује у изради локалних акционих планова,
програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и даје своје
мишљење на предлоге одлука и других општих аката које усваја Скупштина од значаја за
младе. Такође, његова улога је и да буде мост између локалних организација цивилног друштва
(удружења младих и удружења за младе) и општинске управе, те да подстиче њихову сарадњу
са циљем унапређења положаја младих на територији општине. Његова улога је и да иницира
припрему општинских пројеката са циљем унапређења положаја младих, као и учешће у њима,
али исто тако и да да мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично
или потпуно финансирају из буџета општине, као и да прати њихову реализацију. У
претходном скупштинском сазиву, рад Савета за младе је био онемогућем инертношћу органа
локалне самоуправе када су у питању проблеми младих и њихово нерешавање, о чему сведоче
доступни годишњи извештаји о раду Савета за младе.
Изузетно значајан механизам за локални економски развој општине предстваља
Канцеларија за ЛЕР (КЛЕР) која функционише у оквиру Одељења за привреду, урбанизам,
комунално-стамбене и инспекцијске послове општинске управе, у којој ради двоје службеника
– координатор КЛЕР-а и сарадник на пословима економског развоја и пословима Канцеларије
за младе. КЛЕР обавља широк круг управних и стручних послова у области подршке
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привредним субјектима, предузентицима и потенцијалним инвеститорима, учествује у
припреми, спровођењу и прећењу реализације планских и развојних докумената општине, те
учествује у организацији едукативних програма намењених привредним субјектима и другим
заинтересованим странама у циљу подршке економском развоју. Такође, КЛЕР је задужен за
осмишљавање промотивних материјала и промоцију инвестиционих потенцијала и локација
потенцијалним домаћим и страним улагачима, припрему и реализију предлога пројеката и
других апликација од значаја за ЛЕР, укључујући и вођење евиденција и база података
значајних за привредна кретања на локалном тржишту, као и редовну комуникацију са осталим
јавним службама и државним органима у циљу подстицања одрживог економског развоја
општине.

Национална служба за запошљавање – експозитура Бачки Петровац је јавни сервис
који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима са територије Бачког Петровца. Реч
је о организационој јединици филијале НСЗ у Новом Саду, која располаже скромним
капацитетима, а то се пре свега односи на доступност њених услуга незапосленим лицима и
послодавцима свега 2 пута седмично, као и на то да у оквиру ње ради само један службеник.
Њен рад се финансира из буџета Републике Србије, а пружа следеће услуге: посредовање при
запошљавању, реализација програма запошљавања, програма додатног образовања и обуке,
програма професионалне оријентације, тренинзи за теже запошљива лица и сл. Општина
Бачки Петровац и НСЗ од 2017. не спроводе локалне мере активне политике запошљавања
нити раде на усвајању и реализацији Локалног акционог плана запошљавања. Последњи пут
мере и програми активне политике запошљавања су реализоване у периоду 2014-2016, када су
млади имали прилику да се укључе у два доступна програма запошљавања- јавни радови и
стручна пракса код приватног послодавца.
Коначно, један од најмлађих локалних механизама представља Дунавски ресурсни
центар (DYRC), основан на ЕУ пројекту ''Подстицање запошљавања младих у дунавском
региону јужне Бачке'', са циљем континуиране подршке запошљавању и самозапошљавању
младих, укључујући и подршку развоју омладинског предузетништва. У оквиру DYRC-а
постоје две технички опремљене канцеларије у општинским управама Бач и Бачки Петровац,
а младима су на располагању 2 координаторке (по једна у свакој општини), као и тим
сертификованих тренера и ментора у области предузетништва. Општина Бачки Петровац има
намеру да Дунавски ресурсни центар кроз нову систематизацију послова и радних места у
оквиру општинске управе постане одржив локални механизам који ће израсти у локални
сервис намењен младима, како би се попунила празнина настала затварањем Канцеларије за
младе.
Поред наведених локалних институционалних механизама који делују на плану
унапређења положаја младих и решавања проблема незапослености, у Бачком Петровцу према
подацима АПР-а делује 117 удружења грађана међу којима је и неколико активних
омладинских организација: YMCA - SERBIA – Бачки Петровац, Удружење грађана "Терра" и
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“Омладинско удружење Активан Oмладинац Маглић“. Такође, у сваком насељеном месту
општине постоји и културно уметничко друштво, које окупља младе у оквиру својих секција,
али ниједно удружење до сада није спроводило активности у вези са запошљавањем
младих, већ су њихове активности, пре свега, усмерене на организацију културних, спортских
и едукативних садржаја од значаја за децу и младе.
2. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
3.1 Општи подаци о општини
Општина Бачки Петровац се налази у југозападном делу АП Војводине и припада
Јужнобачком округу. Простире се на површини од 158 км2 и обухвата четири насељена места:
Бачки Петровац, Кулпин, Маглић и Гложан. Општина има веома повољан географски положај
јер је удаљена 25 км од Новог Сада и 105 км од Београда. Окружују је општине Нови Сад,
Врбас, Бачка Паланка и Беочин. На територији општине, према попису становништва из 2011.
године, живи 13.418 становника, а просечна густина насељености је 85 становника на 1км2.
Општина Бачки Петровац је највећи центар словачке заједнице у Србији, и као таква
препознатљива је по неговању традиције, културне баштине и културног стваралаштва
Словака (сликарства, књижевности, позоришне уметности и др.) Посебно велику улогу
одиграла је Гимназија која је изграђена почетком XX века и која је имала велики утицај на
изградњу великог таласа интелектуалне елите (сликари, учитељи, позоришни редитељи и др.).
На овај начин омогућено је стварање добре везе између образовања и привреде, стварање
квалификоване радне снаге, због чега је Бачки Петровац постао центар занатства и
предузетништва, по чему је и данас препознатљив. Према степену развијености општина Бачки
Петровац спада у другу групу чији је степен развијености у распону од 80% до 100% од
републичког просека.

Слика 1: мапа Бачки Петровац

Слика 2: положај општине Бачки Петровац у Војводини

3.2 Демографски подаци
Резултати пописа становништва 2011. године, као и процене РЗС последњих година,
указују на присуство и интензивитање неповољних демографских појава и процеса са којима
се већ деценијама суочава Република Србија. Приметно је смањење укупног броја становника,
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природна депопулација, миграциони процеси те демографско старење које детерминише
прилично ограничавајући популациони оквир формирања радног контингента, а самим тим и
активног становништва. Ови проблеми се преливају и на локалне самоуправе у нашој земљи,
те ни Бачки Петровац на том плану није поштеђен.
Према последњем попису 2011. године на подручју општине Бачки Петровац постојало је
4.940 домаћинстава и 13.418 становника. Према проценама број становника се у периоду 20112017 смањио за 4,1%, односно општина је изгубила 554 становника (12.864 становника у 2017.
години).
Најчешћи узрок израженог процеса одлива становништва је одлазак на школовање и рад у
Словачку Репубику. У последње време све више деце уписује средњу школу у Словачкој
Републици, што најчешће доводи и до пресељења њихових породица2
Табела 1. Основни демоградски подаци општине Бачки Петровац 2017 (Извор: РЗС)

Број становника
Просечан број чланова домаћинства (попис
2011 )
Стопа природног прираштаја
Очекивано трајање живота живорођених
Просечна старост (у годинама)
Индекс старења (60+ год./ 0-19 год.)
% деце старости 0-14
% младих старости 15-29
% становништва радног узраста
% 60+ у укупном становништву
% 80+ (попис 2011)
% ОСИ (попис 2011)
% Роми (попис 2011)

Бачки
Петровац
12.864

Јужнобачка
област
617.949

Република
Србија
7.020.858

2.72

2.74

2.88

-8

-2

-6

74

75

75

43
143
14.3
16.7
66.5
19.2
3.5
8.7
0.80

41
118
15.5
67.3
17.2
2.9
7.25
7.1

43
142
14.4
66.0
19.6
3.6
7.96
2.05

Анализа структуре становништва указује на изражен процес старења становништва
општине. У периоду 2011-2017. број становника предшколског и основношколског узраста (014 година) у општини Бачки Петровац смањен је за 105 лица, док је број младих узраста 1529 година смањио се за 267 лица. Највећи пад је забележен у старосној доби 29-64 година
где се број становника смањио за 451 лице. С друге стране, повећава се број становништва у
категорији 65+ те њихово учешће у укупном броју становника је повећано за 2,8% у односу на
2011. Радно способно становништво (15-64) у укупном становништву у 2017. износи 66,5%.

2
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Табела 2. Промена старосне структуре општине Бачки Петровац у периоду 2011-2017 (Извор: Плана
развоја Општине Бачки Петровац 2020-2027)
Старосна доб
Број становника

0-6
811

7-14
1.029

Броја становника у %

6.3%

8%

Старосна доб
Број становника
Броја становника у %

0-6
872
6.5%

7-14
1.073
8%

2017
15-29
2.148

30-64
6.406

65 и више
2.470

Укупно
12.864

16.7%

49.8%

19.2%

100%

2011
15-29
2.415
18%

30-64
6.857
51,1%

65 и више
2.201
16.4%

Укупно
13.418
100%

Из горе наведених података може се извести закључак да су два посебно изражена
процеса у општини Бачки Петровац- процес демографског старења становништва и процес
укупне депопулације. Наведени процеси представљају два најзначајнија демографска
проблема, која имају изразито неповољан утицај на све сфере друштвено-економског живота
и у великој мери онемогућавају даљи развој подручја. Демографски проблеми се одражавају
на систем образовања, здравствени систем, тржишта рада и све друге сегменте друштва, а
смањење радног контигента онемогућава економски развој заједнице.

3.3 Анализа привредног сектора
Према подацима Агенције за привредне регистре у општини Бачки Петровац је у јулу
2020. године било регистровано 565 привредних субјеката, међу којима је био 341 предузетник
и 224 привредна друштва. Ако се анализира број регистрованих привредних субјеката у
последње 2 године уочава се стабилан тренд раста.
Табела 3. Број привредних субјеката у општини Бачки Петровац 2018-2020 (Извор: АПР, јул 2020.)
Број привредних
субјеката:
Предузетници
Привредна друштва
Укупно:

Јул 2020.

Jул 2019.

Jул 2018.

341
224

311
212

275
202

565

523

477

Према подацима добијеним из АПР-а у 2020. години од укупног броја
регистрованих предузетника, њих 35 је млађе од 30 година (10,26%).
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У најзаступљеније привредне делатности спадају: пољопривреда, прехрамбена
индустрија, металопрерађивачка и хемијска индустрија. Као и остатак јужне и централне
Бачке, Бачки Петровац обилује квалитетним земљиштем, па је пољопривредна производња
основна привредна делатност. Пољопривреда је усмерена на производњу ратарских култура
(пшеница, кукуруз, уљарице и шећерна репа), као и на повртарство, посебно на производњу
индустријске паприке, црног лука и кромпира. Међутим, пољопривредну производњу
карактерише релативно низак степен ланца вредности, јер је најраспрострањенији пласман
производа као сировине, без даље прераде.
Индустрија је, такође, битна привредна делатност у општини и углавном се базира на
сектору прераде хране, затим металопрерађивачкој и хемијској индустрији. Што се тиче
осталих сектора, Бачки Петровац у последње време бележи одређене резултате и у туризму,
пре свега захваљујући развоју нових туристичких садржаја, као што су: Аква парк
„Петроленд“, базени Маглић, Дунавска оаза и повећање смештајних капацитета.
Табела 4. Привредни субјекти са највећим бројем запослених у Бач. Петровцу (Извори: КЛЕР, АПР)
Назив
PEPSICO INC. (Марбо
продукт Маглић)
LOUIS BLOCKX NV
''Домаћа млекара''
Маглић
ПД Маглић

Делатност
Производња прехрамбених
производа
Производња готових текстилних
производа
Прерада млека и производња сира

Просечан број запослених
у 2020. год.
709

371
152

Агробизнис

145

''DEM'' д.о.о.

Агробизнис

105

Агроплод д.о.о. Гложан

Агробизнис

99
85

''RAM'' д.о.о.

Производња предмета од пластике за
грађевинарство
Производња метли и четки

''GERD'' д.о.о.

Метална индустрија

50

Агробизнис

43

''Stilby'' д.о.о.

CASTRO COOP OZ

66

Имајући у виду да пољопривредно земљиште чини 87,10% укупне површине општине
Бачки Петровац, пољопривреда представља окосницу даљег развоја општине, посебно
ратарства и повртарства, где је напоре потребно усмерити на отварање нових прерађивачких
погона и даљи развој агробизниса. Поред тога, Бачки Петровац има потенцијал за развој
туризма кроз развој нових туристичких садржаја и смештајних капацитета. Захваљујући
природним ресурсима, општина је погодна за ловни (укључујући риболов), бањски, етно,
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гастрономски и манифестациони туризам, а број туриста и ноћења бележи константан раст
претходних година.

Такође, Планом развоја општине Бачки Петровац 2020-2027 посебан акценат је стављен на
развој пословног амбијента заснованог на иновацијама у високо профитабилним
секторима који ће генерисати нова радна места за младе и њихово укључивање у
иновативне и развојне пројекте. Партнери општине Бачки Петровац на том плану требало
је да буду постојећи локални механизми у функцији бржег економског развоја- Пословни и
иновациони центар д.о.о. (ПИЦ), Бизнис парк Бачки Петровац и Академија женског
предузетништва. У међувремену, Општина Бачки Петровац се повукла из власничке
структуре ПИЦ-а и нема више било каквог утицаја на доношење одлука и на управљање њиме,
а приватна фирма у чијем је власништву Бизнис Парк Бачки Петровац је отишла у стечај, те
је неизвесна будућност и овог механизама, као и даља општинска сарадња са њим.
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Инфотабла 1. Кључни привредни сектори и потенцијали за даљи економски развој општине Бачки Петровац

ТУРИЗАМ

АГРОБИЗНИС

 Подручје погодно за пољопривредну
производу и сточарство- 16.049 ха
 2.759 ха државног пољопривредног
земљишта на располагању у закуп према

 Подручје погодно за лов и риболов разноликост ситне дивљачи (зец,
фазан, ласице, сове, орао)

праву првенства - власништво над

 Велики број ловачких удружења

инфраструктуром (1.034 ха) и сточарство

 Богата туристичка понуда - Дунав,

(1.725 ха)
 15 регистрованих компанија у области
агробизниса – производња хемијских
производа за заштиту усева, семена, сточне
хране, житарица, производња и прерада

места oд историјског значаја, дворац,
музеј, рибњаци, салаши, аква парк
итд.

 Велики број догађаја и манифестација
током читаве године (сајмови,

воћа и орашастих плодова, повртарство,

изложбе, програми, конференције

производња уљарица, гајење стоке (живина,

итд.) који привлаче туристе из

говеда, свиње), овце, млекарство

различитих земаља – око 25.000 на

 1.537 регистрованих пољопривредних

газдинстава, 1.380 активних ПГ
 16 пољопривредних задруга - житарице,
производња уљарица, сточарство, прерада
меса, производња индустријске паприке,
млекарство, повртарство

 Капацитети за складиштење - 2 хладњаче, 120

годишњем нивоу
 Геотермални ресурси који
представљају потенцијал за развој
бањског туризма
 Константно повећање броја
туристичких посета и ноћења

пластеника, 5 стакленика, 1.117 складишта за
пољопривредну опрему, 727 цистерни за
складиштење кукуруза, 32 штале, 33 силоса
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Пословни и иновативни центар је основан 2009. године и представља посебно
значајан ресурс за развој и подршку пословној заједници, поготово почетницима у
пословању. ПИЦ поред улоге пословног инкубатора и ''coworking'' простора има и важну
улогу у подстицању пословних идеја и развојних пројеката, те умрежавања и међународне
сарадње, чиме има велики утицај и на активирање запошљавања младих са овог подручја.
Посебно значајан партнер и један од оснивача ПИЦ-а, удружење ”Академија женског
предузетништва” је 2019. године у Новом Саду покренула програм акцелерације под
називом ”We startup aкcelerator“ са идејом повезивања стартапова којима управљају жене,
уз укљученост експерата из области 3Д моделовања и 3Д штампе. Основни циљ идеје је
развој пословне идеје у пословни модел и излазак на тржиште. ПИЦ у сарадњи са
Академијом женског предузетништва жели да овакав модел активира и на подручју
општине Бачки Петровац. Током 2020. године ПИЦ је добио признање за најбољи пословни
инкубатор у области подршке предузетништву жена у Србији, у оквиру ЕУ пројекта
„EUBID- Подршка Европске уније развоју пословних инкубатора“
На подручју општине Бачки Петровац функционише и прва домаћа приватна
индустријска зона (Бизнис парк Бачки Петровац) која поред пружања услуга саме зоне,
пословног и складишног простора и пратећих услуга, активно ради и на повезивању
различитих актера из пословног и јавног сектора, са циљем стварања повољне пословне
климе и окружења за отварање нових радних места и покретање нових пословних
подухвата.

3.4 Стање на локалном тржишту рада
Бачки Петровац има релативно висок ниво запослености и неуобичајено низак ниво
грађана који су регистровани као незапослени. Стопа запослености износи 83% и изнад је
циљане вредности у Стратегији Европа 2020, која износи мин 75%. Анализирајући
доступне податке3 закључује се да је број запослених у периоду 2010-2014. бележио благи
раст, али је од 2014. године скоро удвостручен. У односу на попис из 2011. број
незапослених је смањен за 55%, а од 2015. до краја 2018. год. смањује се за око 20%
годишње. Разлог томе је смањење становништва, масовни одлазак на рад у Словачку
Републику, а многи одлазе тамо и да живе.
Према подацима Републичког завода са статистику просечан број запослених у
општини Бачки Петровац у 2019. години је био 4.430, а просечна нето зарада 45.208,00
динара.

3

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/#
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Табела 5. Регистрована запосленост и просечне зараде у општини Бачки Петровац 2018-2020 (Извор: РЗС)
Година

Просечан број запослених (IXII)

Просечна зарада (нето) без пореза и
доприноса (РСД)

2020.
2019.
2018.
2017.
2016.
2015.

4430
4546
4.483
4.247
3.661

48.853,00
45.208,00
41.527,00
31.530,00
30.890,00
31.947,00

У општини Бачки Петровац је у јулу 2020. године било 365 незапослених лица, од којих је
половина жена (182). Од тог броја 20% се односио на незапослена лица из категорије
младих старосне доби од 15 до 29 године, односно 73 (36 жена). Највише незапослених
младих је старосне доби између 25 и 29 година (29). Анализа регистроване незапослености
младих у последње 2 године показује да удео младих (15-29 година) међу свим незапосленима
пада, тј. да је са 24,4% (111) у 2018. пао на 20% (73) у 2020. Такође, приметан је пад
незапослених младих старосне доби од 20-24 године за 4,3% у последње 2 године (са 10,6% на
6,3%), али и повећање броја незапослених младих старосне доби од 15-19 за 2,2% (са 3,5% на
5,7%).
Табела 6. Регистрована neзапосленост (укупна и млади) у општини Бачки Петровац 2018-2020. (Извор: НСЗ)
СТАРОСНА ДОБ
Укупно
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 и више

Јул 2020.
Укупно
365
Жене
182
Укупно
21
Жене
8
Укупно
23
Жене
13
Укупно
29
Жене
15
Укупно
44
Жене
30
Укупно
48
Жене
21
Укупно
44
Жене
21
Укупно
42
Жене
22
Укупно
39
Жене
17
Укупно
46
Жене
22
Укупно
29
Жене
13

Јул 2019.
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

Јул 2018.
361
157
14
3
29
16
34
17
36
19
42
21
38
20
45
19
37
12
55
22
31
8

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

454
207
16
7
48
20
47
24
55
29
53
27
39
16
54
27
48
19
63
32
31
6
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Међу младима који су званично регистровани као незапослени, највише је њих са
завршеном средњом школом (49,3%) у трајању од 3 или 4 године, док их са вишим и
високим образовањем има свега 13-оро (17,8%). Забрањива податак да сваки трећи незапослени
из категорије младих има само завршену основну школу, тј. да је без квалификација 20 (27,4%).
Уколико анализирамо степен стручне спреме младих без запослења последње 2 године, уочава
се да се смањује број незапослених младих са IV степеном средње стручне спреме, као и
дипломом високошколских установа, док се повећава број незапослених са III степеном средње
стручне спреме (са 16,2% на 20,5%).
Табела 7. Незапосленост младих (15-29) према степену стручне спреме у општини Бачки Петровац 2018-2020.
(Извор: НСЗ)
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

СТЕПЕН СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ

СТЕПЕН СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ

Јул 2019.

Јул 2018.

Јул 2020.
Укупно
I
II
III
IV
V
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

73
36
20
7
4
3
15
4
21
12
0
0
0
0
4
3
9
7
0
0
0
0

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

77
36
17
9
5
4
18
5
22
5
0
0
0
0
6
6
9
7
0
0
0
0

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

111
51
31
10
3
2
18
8
37
15
0
0
0
0
10
8
12
8
0
0
0
0

Од свих младих који су у јулу 2020. били без запослења, највише је оних који на посао
чекају до 3 месеца, њих 30. Скоро 4/5 свих незапослених младих (79,4%) тај статус има до
годину дана, док њих 8 на запослење чека између 1-2 године (10,9%).

Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке
Општина Бач | Трг Др. Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач | info@bac.rs | www.bac.rs
Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а
спроводе га Општина Бач у партнерству са Општином Бачки Петровац и НВО Бизниснова

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
Табела 8. Трајање незапослености младих (15-29) у општини Бачки Петровац (Извор: НСЗ)
ТРАЈАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ (јул 2020.)
Укупно
до 3 месеца
3-6 месеци
6-9 месеци
9-12 месеци
1-2 године
2-3 године
3-5 година
5-8 година
8-10 година
Преко 10 год.

Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене
Укупно
Жене

73
36
30
16
10
5
12
5
6
3
8
2
3
2
2
2
2
1
0
0
0
0

Међу незапосленим младима (15-29) у јулу 2020. године било је њих 17 (23,3%) који
припадају теже запошљивим лицима, од тога 10 женског пола. Највише је оних који су
корисници новчане накнаде (6), технолошки вишак (5) и 3 су особе за инвалидитетом.
Табела 9. Број незапослених младих (15-29) из категорије теже запошљивих лица (Извор: НСЗ)
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
ЛИЦА

На дан 31.07.2020.

На дан 31.07.2019.

Укупно

Жена

Укупно

Жена

Особе са инвалидитетом

3

2

5

3

Корисници новчане накнаде

6

4

3

2

Самохрани родитељи

0

0

1

1

Оба незапослена родитеља

2

0

2

0

Интерно расељена лица

0

0

0

0

Избегла лица

0

0

0

0

Корисници новчане социјалне помоћи

1

1

2

2

Деца у хранитељским породицама

0

0

0

0
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КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
ЛИЦА

На дан 31.07.2020.

На дан 31.07.2019.

Укупно

Жена

Укупно

Жена

Повратници из иностранства по споразуму о
реадмисији

0

0

0

0

Повратници из затвора

0

0

0

0

Жртве трговине људима

0

0

0

0

Жртве породичног насиља

0

0

0

0

Технолошки вишкови

5

3

2

0

Према анализи коју је спровео Центар за високе економске студије (ЦЕВЕС) током 2018.
године, у Бачком Петровцу постоји велики јаз на тржишту рада. Компаније се суочавају са
потешкоћама у проналажењу нових радника, док многи незапослени нису заинтересовани за
рад у фабрикама. Проблем може бити у обесхрабрењу заснованом на ниским платама
углавном у великим компанијама које послују у општини. Наиме, анализа је показала да
велика предузећа не запошљавају све раднике на уговор о раду, који гарантује најмању
законом прописану минималну плату, већ их ангажују преко агенција које им дају плату
мању од 20 хиљада динара.
4

Према подацима експозитуре НЗС Бачки Петровац, током 2020. године на територији
општине су била дефицитарна следећа занимања: технички дизајнер индустријских
производа, дипломирани економиста, овлашћени књиговођа, благајник, месар. У исто време
на локалном тржишту рада постоје следећа суфицитарна занимања: матурант гимназије,
економски техничар, кувар, медицинска сестра, фризер за жене. Неусклађеност
квалификација и компетенција понуде и тражње радне снаге на локалном тржишту рада
постаје јаснија ако се сагледају доступни образовни профили у општини Бачки Петровац, као
и занимања за која се школују млади који похађају школе и факултете у другим општинама
и градовима. У Бачком Петровцу постоји само једна средња школа – Гимназија „Јан Колар“
са домом ученика коју је у последње 2 школске године завршило 125 средњошколаца
следећих образовних профила: 111 матураната гимназије и 14 кувара.

Табела 10. Образовни профили и број ученика који је завршио Гимназију „Јан Колар“ 2018-2020. (Извор: КЛЕР)

4

The Municipality of Bački Petrovac Within the Novi Sad Region as part of Južno-Bački District, Author: Center for Advanced
Economic Studies (CEVES)
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Образовни профил
Општи смер гимназије
Кувар- III степен

Број ученика који је стекао
диплому (2018/2019.)

Број ученика који је стекао
диплому (2019/2020.)

57

54

-

14

Не постоје прецизни подаци које све средње школе похађају ђаци из Бачког Петровца, тј.
за које образовне профиле се школују, али према проценама КЛЕР-а највећи број ученика
похађа 4 школе:
 Медицинску школу „7. април“ Нови Сад ( 47 ученика од I до IV разреда)
 Саобраћајну школу „Пинки“ Нови Сад (39 ученика од I до IV разреда)
 Техничку школу „Милева Марић-Ајнштајн“ Нови Сад (32 ученика од I до IV
разреда)
 Електротехничку школу „Михајло Пупин“ Нови Сад (30 ученика од I до IV разреда)
С обзиром да у општини не постоје више школе и факултети, млади који желе да наставе
школовање су принуђени да упишу образовне институције у другим местима. И у овом
случају не постоји прецизна евиденција колико тренутно има студената из Бачког Петровца и
које факултете, односно више школе похађају, али према процени КЛЕР-а млади из Бачког
Петровца који студирају на терет буџета најчешће студирају: Природно-математички
факултет, Факултет техничких наука, Медицински факултет, Филозофски факултет и
Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду. Поред ових факултета
најзаступљенији су још Економски факултет и Правни факултет у Новом Саду. Такође,
велики број младих се школује у Словачкој.
Према подацима експозитуре НСЗ Бачки Петровац у последњих 12 месеци ( јул 2019 - јул
2020.) послодавци у својим пријавама потребе за новим запошљавањем нису захтевали било
каква додатна знања и вештине, већ само стечено формално образовање и/или радно искуство.
С обзиром на тренутно стање на локалном тржишту рада које карактеришу висок ниво
запослености и неуобичајено низак ниво регистроване незапослености, Општина Бачки
Петровац од 2017. године није спроводила локалне мере активне политике
запошљавања. То значи да у последње 3 године није било запослених нити радно
ангажовани кроз мере и програме запошљавања које локална самоуправа спроводи заједно са
НСЗ, а на основу Националног акционог плана запошљавања који се усваја на годишњем
нивоу. Међутим, незапосленима из категорије младих на располагању су стајале републичке
мере и програми за унапређење запошљивости и запошљавања попут: стручне праксе,
субвенција за самозапошљавање, субвенција за послодавце за запошљавање теже
запошљивих лица, јавни радови итд.
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3.5 Потребе послодаваца за новим запошљавањем у периоду 2021-2023
Анализа тренутног стања је обухватила и испитивање потреба за новим запошљавањем
у наредне 3 године привредних субјеката који послују у општини Бачки Петровац, како би се
стекао увид о радној снази која ће бити потреба локалном тржишту да би се оно даље
несметано развијало. За ту сврху коришћен је online упитник који је посредством електронске
поште прослеђен привредним субјектима (привредна друштва и предузетници) чији се подаци
налазе у интерној бази коју води КЛЕР (укупно 111 email адреса).
На упитник су одговорила 22 привреднa субјекта, односно око 3,9% свих регистрованих
фирми и предузетника у Бачком Петровцу. Међу испитаницима је био подједнак број фирми
које на тржишту послују од 5 до 10 година (27,3%) и оних које су на тржишту присутне преко
20 година (27,3%). Пет анкетираних фирми послује између 15 и 20 година (22,7%), 4 фирме
су потврдиле да послују између 10 и 15 година (18,2%), док је међу испитаницима била и једна
новооснована фирма која послује до 5 година (4,5%).
Графикон 1. Број година пословања привредних субјеката из општине Бачки Петровац
обухваћених истраживањем

4,5%
27,3%
27,3%

од 0-5 година
од 5-10 година
од 10-15 година

22,7%

од 15-20 година

18,2%

преко 20 година

Када је реч о претежној делатности испитаника, највећи број анкетираних субјеката се
бави метало-прерађивачком делатношћу (3), а потом следе пољопривреда (2), текстилна
индустрија (2) и трговина (2). Међу испитаницима су се нашле и фирме које се баве
грађевинарством, транспортом, угоститељством, хемијском индустријом, ИТ сектором,
ветерином и пружањем пословних и књиговодствених услуга. Највећи број анкетираних
фирми запошљава до 5 радника (40,9%), док по 4 испитаника (18,2%) запошаљава између 5 и
10 радника (18,2%), односно између 10 и 20 запослених. Истраживање је обухватило и 2
фирме које имају између 20 и 50 запослених, као и 2 субјекта који запошљавају преко 100
радника. Међу испитаницима се нашла и једна фирма чији је број запослених између 50 и 100
радника.
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Може се закључити да више од 2/3 анкетираних привредних субјеката (68,2%) послује
дуже од 10 година, тј. да нису почетници и да имају континуитет у пословању, као и да сви
заједно запошљавају између 359 и 788 радника (тј. између 8,1-17,8% свих запослених у 2019.
у општини Бачки Петровац). Ово све указује на релевантност добијених одговора за даље
планирање мера и активности на плану запошљавања младих у општини Бачки Петровац.
Анкетирани послодавци су као два највећа проблема у претходном периоду приликом
„уклапања“ новозапослених у њихову фирму навели недостатак радног искуства у струци
(63,6%), као и немотивисаност новозапослених да брзо уче и савладају радне задатке
(50%). На трећем месту, послодавци као препреку на том путу виде непримењиво знање које
су новозапослени стекли током школовања (31,8%).
Графикон 2. Најчешћи проблеми са којима се суочавају послодавци приликом запошљавања нове радне снаге

недостатак радног искуства у струци

14
(63,6%)

немотивисаност запослених да брзо уче и
савладавају радне задатке

11 (50%)

непримењиво знање које су стекли током
школовања

7 (31,8%)

радна недисциплина

нема радника

5 (22,7%)

1 (4,5%)

Када је реч о знањима и вештинама која највише недостају новозапосленима, 68,2%
анкетираних послодаваца сматра да новим радницима недостају стручна знања у
области њиховог пословања, а више од трећине наводи да новозапосленима фале
вештине комуникације и преговарања (36,4%). Међу осталим одговорима на ово питање,
нашли су се и то да новозапосленима недостаје познавање напредног рада на рачунару (3),
знање енглеског језика (1), познавање дигиталног маркетинга (1) и пројектног менаџмента (1).
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Графикон 3. Да ли је Ваша фирма у последњих 5 година користила подстицаје НСЗ за ново запошљавање?

22,7%

77,3%

да
не

Највећи број анкетираних послодаваца (77,3%) је у последњих 5 година користио
програме и подстицаје НСЗ за ново запошљавање, а за коришћење ових програма у наредном
периоду заинтересовано је 15 послодавца (68,1%). Истраживање је показало да је највише
послодаваца, њих 9 (40,9%), заинтересовано за коришћење подстицаја за стручно
оспособљавање (стручна пракса) лица до 30 година за радна места за које је стечена
одговарајућа квалификација. Такође, 3 фирме су изразиле жељу за учешће у програмима
преквалификације/доквалификације, који подразумевају стицање знања и вештина потребних
за обављање послова на конкретном радном месту (13,6%), и исти број послодаваца исказао је
жељу за коришћењем субвенција за запошљавање теже запошљивих лица и рањивих
категорија (13,6%). Укупно 7 испитаника (31,8%) није заинтересовано ни за један од доступних
програма и подстицаја за запошљавање.
Графикон 4. За коју врсту програма и подстицаја НСЗ у вези новог запошљавања је Ваша фирма
најзаинтересованија у наредном периоду?
нисмо заинтересовани ни за један од доступних програма и
подстицаја

13,6%
31,8%
40,9%
13,6%

стицање знања и вештина потребних за обављање послова на
конкретном радном месту код послодавца уз финансијски
подстицај у трајању до 3 месеца (преквалификација,
доквалификација)
подстицаји за стручно оспособљавање (стручну праксу лица до
30 год) за радна места за која је стечена одговарајућа
квалификација
субвенције за запошљавање теже запошљивих лица и рањивих
категорија

Испитаници су, потом, упитани да ли су заинтересовани и за који вид сарадње са
локалном самоуправом у наредне 3 године, како би се унапредиле квалификације и
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запошљавање младих у општини Бачки Петровац. Скоро трећина анкетираних послодаваца
(31,8%) није спремна за овакву сарадњу са ЈЛС у наредном периоду. Одговори осталих
испитаника потврђују претходни налаз, јер су послодавци исказали највише
заинтересованости за спровођење стручне праксе за оспособаљавање младих за радне
позиције у оквиру фирме (59,1%). Затим, подједнака заинтересованост међу испитаницима
влада за још три вида сарадње са ЈЛС (13,8%): програми преквалификације/доквалификације
младих без квалификација, увођење дуалног образовања и волонитрање младих у складу са
законом. Међу анкетираним послодавцима налазе се и 2 фирме које су заинтересоване за
програме запошљавања младих са инвалидитетом.
Графикон 5. За коју врсту програма и сарадње са ЈЛС је заинтересована Ваша фирма у наредне 3 године, како
би се унапредиле квалификације и запошљавање младих у нашој општини?

Даље, истраживање је показало да 45,5% анкетираних послодаваца до нових радника
долази најчешће преко препоруке, док је подједнак број оних који потребу да новим
запошљавањем јавно оглашавају и оних који за то користе услуге НСЗ (27,3%). Такође,
истаживање је показало да је велики број анкетираних послодаваца (86,6%) истакао
да ће у наредне 3 године имати потребу за запошљавањем младих старости до 30
година.
Графикон 6. Како сте у последњих 5 година најчешће вршили ново запошљавање?
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27,3%

преко јавног огласа/конкурса
за отворена радна места

27,3%

преко препоруке
преко Националне службе за
запошљавање и њене
субвенционисане програме

45,5%

Графикон 7. Да ли према развојним плановима Ваше фирме имате на уму ново запошљавање младих до 30
година у наредне 3 године?

13.60%

да

не

86,6%

Од 19 послодаваца који имају намеру да запошљавају младе у наредне 3 године, скоро
половина њих планира да запослити до 3 радника (42,1%), а 7 фирми ће запослити између 3 и
5 радника. Такође, 3 фирме процењују да ће имати потребу за запошљавањем преко 10 радника,
а 2 фирме између 5 и 10 нових радника. То значи да ће у наредне 3 године само код
анкетираних послодаваца бити потребе за запошљавањем најмање 76 радника, док се
максималан број нових радних места код истих процењује на око 112.
Графикон 8. Покушајте да процените колико новозапослених из категорије младих до 30 година ће Вам у
наредне 3 године бити неопходно као радна снага?
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15,8%
10,5%

42,1%

до 3 радника
од 3-5 радника
од 5-10 радника
преко 10 радника

31,6%

Када је реч о образовним профилима који ће анкетираним послодавцима из Бачког
Петровца бити потребни у наредне 3 године, приметно је, најпре, да ће већина послодаваца
имати потребу за радницима средње стручне спреме следећих профила: пољопривредни
техничар, бравари, вариоци, електричари, машински техничари, рачуновође, кувари,
конобари, кројачи, трговци, комерцијалисти и административни радници. Међу образовним
профилима за које је потребно стећи више или високо образовање, на локалном тржишту рада
ће бити потребе за економисте, пољопривредне, машинске и саобраћајне инжењере, као и
за инжењере хемијске технологије.
3.6 Потребе младих за подршком у запошљавању у периоду 2021-2023
Поред утврђивања потреба послодаваца из Бачког Петровца за новим запошљавањем у
наредне 3 године, КЛЕР је спровео и истраживање потреба младих старости од 15 до 30 година
за мерама подршке које би им омогућиле да лакше пронађу први посао, односно да започну
сопствени посао или да даље напредују у каријери. Као истраживачка техника коришћен је
online упитник који је посредством електронске поште и друштвених мрежа прослеђен
младима. Упитник је попунило 197 испитаника, односно 9,17% младих према процени о броју
становника из 2017. године.
Када говоримо о структури испитаника, највећи број њих је био старости од 25-30 године
(44,2%), затим доби између 20 и 24 година (28,4%), док је мало више од ¼ испитаника било
узраста средњошколаца, односно имали су између 15 и 19 година (27,4%). Међу испитаницима
је било знатно више особа женског пола (140) у односу на мушкарце (57).

Графикон 9. Старосна доб младих обухваћених истраживањем

27,4%
44,2%
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Графикон 10. Радно-правни статус испитаника
Графикон 10. Радно-правни статус испитаника

Међу младима обухваћеним анкетирањем највише је било оних који су још у процесу
формалног образовања (43,7%), односно ученика и студената. Потом незапослених испитаника
је било укупно 17,8%, док је запослених било укупно 32%. Међу запосленима је највише било
њих који су запослени на неодређено време (18,8%), затим на одређено време (10,7%), док је
било и 2,5% младих радно ангажованих на основу уговора о делу, уговора о привременим
повременим пословима и сл. Испитанике је чинило и троје младих предузетника, као и млади
који раде на црно, њих 5,1% (10).

Када говоримо о стручном степену испитаника (последњи остварени формални ниво
образовања у тренутку анкетирања), више од половине испитаника је имало завршену средњу
школу у трајању од 4 године (48,2%), односно у трајању од 3 године (9,6%). Затим, 20,8% младих
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је имало виши или високи степен стручне спреме, међу којима је било 18 младих са завршеним
факултетом, 14 са завршеном вишом школом и 9 са завршеним мастер студијама.
Графикон 11. Последњи постигнути ниво формалног образовања испитаника

Од испитаника који су у процесу школовања највише је било студената (41) и то следећих
факултета: Природно-математички факултет (9), Медицински факултет (5), Факултет
техничких наука (4), Економски факултет (3), Висока школа струковних студија за образовање
васпитача (3), Пољопривредни факултет (2), Филозофски факултет (2), Технолошки факултет
(2), Факултет за правне и пословне студије (2), а било је и младих који студирају факулет за
биотехнологију и прехрамбену индустрију, медије, политичке науке и менаџмент. Када је реч
о испитаницима који похађају средњу школу највише њих иде у средњу медицинску (7) и
електротехничку школу (7), затим саобраћајну школу (4) и гимназију (4), док по троје похађа
техничку и економску школу, а један испитаник иде у средњу музичку школу.
С друге стране, међу испитаницима који су завршили школовање највише је њих са
средњом стручном спремом (57) и то следећих образовних профила: медицинска
сестра/техничар, гимназијалац, економски техничар, прехрамбени техничар, фризер,
козметички техничар, хемијски лаборант, фармацеутски техничар, ветеринарски техничар,
техничар за термичке и расхладне уређаје, електротехничар, машински техничар, техничар за
заштиту животне средине, саобраћајни техничар, декоратер зидних површина, конобар,
фотограф и биротехничар. Међу онима који су стекли више или високо образовање (32),
највише је било струковних васпитача, економиста, агроекономиста, дипломираних педагога,
филолога и оних који су стекли своје дипломе у некој од ИКТ области. Међу испитаницима
су се нашли и по један дипломац медицине, нутрициониста дијететичар, дефектолог, технолог,
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инжењер заштите животне средине, инжењер индустријског инжењерства, менаџер
безбедности, инжењер архитектуре и режисер.
Табела 11. Образовни профили испитаника тј. профили за које се испитаници школују
Испитаници који се
налазе на школовању:
Похађају средњу школу

Похађају више школе и
факултете

Испитаници који су
завршили школовање:
Завршили средњу школу

Завршили више школе
и факултете

Образовни профил

- Медицинска сестра/техничар
- Економски техничар
- Пословни администратор
- Аутоматичар
- Техничар за термичке и расхладне
уређаје
- Техничар мехатронике
- Електротехничар аутомеханике
- Лекар
- Економиста
- Инжењер биологије
- Инжењер хемије
- Технолог
- Фармацеутски инжењер
- Дизајнер ентеријера
- Инжењер техничких наука

- Техничар за образовање

графичких производа
- Фармацеутски техничар
- Техничар друмског саобраћаја
- Машински техничар за моторна
возила
- Гимназијалац
- Вокални инструменталиста
Филолог
Пословни психолог
Васпитач
Дефектолог
Инжењер биотехнологије и
прехрамбене индустрије
- Политиколог
- Пољопривредни инжењер
-

Образовни профил
-

Козметички техничар
Фризер
Медицинска сестра/техничар
Фармацеутски техничар
Ветеринарски техничар
Физиотерапеутски техничар
Хемијски лаборант
Прехрамбени техничар
Кулинарски техничар
Техничар за биотехнологију
Биротехничар

Васпитач
Економиста
Агроекономиста
Педагог
Филолог
Инжењер електротехнике и
рачунарства
- Систем администратор

-

-

Гимазијалац
Економски техничар
Кувар
Електротехничар
Електротехничар рачунара
Техничар за заштиту животне
средине
Саобраћајни техничар
Конобар
Фотограф
Декоратер зидних површина

Нутрициониста дијететичар
Дефектолог
Технолог
Инжењер заштите животне
средине
- Инжењер индустријског
инжењерства
- Менаџер безбедности

-
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- Графички инжењер
- Веб дизајнер
- Доктор медицине

- Инжењер архитектуре
- Режисер

Одговарајући на питање да ли је знање стечено током формалног образовања довољно
за практичан рад у струци за коју су се испитаници школовали, 19,3% младих сматра да
није довољно, док чак 49,2% сматра да је делимично довољно. Сваки четврти испитаник
(24,9%) тврди да му је знање стечено школовањем сасвим довољно за практичан рад у струци.
Графикон 12. Да ли сматраш да је знање који си стекао/ла током формалног образовања довољно за
практичан рад у струци за коју си се школовао/ла?

6,6%
24,9%

19,3%

да
делимично
не
49,2%

не знам

Даље, више од половине испитаника је навело да им највише недостају практична знања
да би били сасвим оспособљени за рад у струци за коју су се школовали (57,4%), док 16,2%
сматра да им за то недостају вештине попут тимског рада, комуникацијских вештина, знања
страних језика, рада на рачунару и сл.

Графикон 13. Шта мислиш која знања и вештине ти недостају да би био/ла сасвим оспособљен/а за
практичан рад у струци за коју си се школовао/ла?
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стручна знања

13,2%

13,2%
практична знања

16,2%
„soft skills“ тј. вештине попут тимског рада, знања
страних језика, комуникацијске вештине, добро
познавање рада на рачунару итд.

57,4%

нису ми потребна додатна знања и вештине

Више од половине младих (53,3%) сматра да им неформално образовање може помоћи
при тражењу посла и даљем напредовању у каријери, док 26,4% испитаника сматра да
неформално образовање на то може само делимично утицати.
Графикон 14. Да ли мислиш да ти неформално образовање може помоћи при тражењу посла или у даљем
напредовању у каријери?

14,7%
5,6%
53,3%
26,4%

да
делимично
не
не знам

Испитаницима је, даље, понуђено да попуне табелу која је садржала 16 модула различитих
обука, које им могу помоћи при тражењу посла или у напредовању у каријери, те да за сваку
обуку обележе у којој мери су заинтересовани за учешће у њој. Интересантно је да сви
испитаници нису хтели да попуне поменуту табелу, тачније, број анкетираних младих који се
изјаснио се креће од 135-158 (68,5%-80,2%) зависно од конкретне обуке. То практично значи да
су на ово питање одговорили само они који су се раније изјаснили да им неформална едукација
може („да“ и „делимично“) помоћи при тражењу посла и напредовању у даљој каријери.
Налази показују да се за 11 понуђених обука заинтересовало више од 50% младих који
су одговорили на ово питање, а реч је о следећим обукама:
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1) Обука за отпочињање сопственог посла (71,6%)
2) Курс енглеског језика (71,5%)
3) Обука за унапређење комуникацијских вештина-презентације, јавни наступ,
преговарање (67,1%)
4) Обуке за писање пројеката (66,9%)
5) Обука за писање бизнис плана (62,9%)
6) Обука за дигитални маркетинг на интеренту и друштвеним мрежама (60,3%)
7) Обука за рад у тиму (59,4%)
8) Обука за рад на рачунару-напредни ниво (59,2%)
9) Обука за програмирање и рад у ИТ сектору (55,2%)
10) Обука за графички дизајн (50,7%)
11) Стручне обуке за промену занимања -преквалификација/доквалификација (50,4%)
Посебно је значајан налаз да је за програме преквалификације и доквалификације,
тј. за похађање стручних обука за промену занимања заинтересованост исказало чак 69
анкетираних младих (35% свих испитаника).
Графикон 15. Заинтересованост испитаника за неформалне програме образовања

Од укупног броја анкетираних младих свега њих 17,3% активно тражи посао (34).
Ако укрстимо овај са претходним налазима закључује се да међу онима који активно траже
посао се налазе: један део незапослених, радно ангажовани на основу уговора о делу и
сличних уговора, затим запослени на црно и један део студената. Међу онима који не траже
посао налазе ученици и студенти (41,6%), запослени (31,5%) као и 9,6% незапослених. Као
најзначајнији разлог зашто одређени број незапослених из популације младих активно не
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тражи посао истичу се планови за одлазак у иностранство (46,9%), као и трудноћа и
мајчинство (16,3%), те материјална обезбеђеност (14,3%).
Графикон 16. Да ли активно тражиш посао?

не, јер сам ученик/студент

17,3%

41,6

9,6%

не, јер сам запослен/а
не, иако сам незапослен/а

31,5%

да

Млади који активно траже посао то чине на 3 основна начина: праћењем огласа и
конкурса на порталима за запошљавање, затим преко рођака и пријатеља, као и
самоиницијативним слањем CV-ja послодавцима. Свега 10,6% младих прати
новоотворена радна места преко НСЗ.
Графикон 17. Колико дуго активно тражиш посао?

12,7%
7,1%
0,5%
3%

до годину дана

између једне и две године
између две и три године

76,6%

више од три године
не тражим активно посао

Графикон 18. Обележи тврдњу која најбоље описује врсту посла који тражиш
Тражим посао искључиво у
стеченом образовању.

9,1%
35%

16,2%

Тражим посао који има везе са
мојим стеченим образовањем.

Не тражим посао искључиво у
стеченом образовању, али мора да
24,4%
4,6%
буде у складу са мојим
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Од младих који активно траже посао највише је оних који на посао чекају до годину
дана (25), затим оних који на посао чекају између једне и две године (14), док свега
седморо њих на посао чека дуже од 2 године. Када је реч о врсти посла коју траже, на ово
питање су одговорили сви испитаници без обзира да ли активно траже посао или не. Највећи
број испитаника тражи посао искључиво или у вези са стеченим образовањем (25,3%).
Готово подједнак број је и оних који траже посао у складу са њиховим интересовањима, при
чему посао не мора нужно да одговара њиховом стеченом образовању (24,4%). Међу
испитаницима је било и младих који траже искључиво добро плаћен посао без обзира на
струку (10,7%), као и оних који траже било какав посао (4,6%).
Кад је реч о пожељности сектора у ком би млади желели да раде, за већину младих
(57,9%) то није питање од значаја. За оне који преферирају рад у одређеном сектору више је
младих који би волели да раде у јавном сектору (23,9%), док 18,3% младих прижељкује
посао у приватом сектору.
Графикон 19. У ком сектору би највише волео/ла да радиш?
Искључиво у јавном сектору

5,1%
18,8%

57,9%

5,1%
13,2%

Предност бих дао/ла послу у
јавном сектору у односу на
приватни сектор
Искључиво у приватном
сектору
Предност бих дао/ла послу у
приватном сектору у односу на
јавни сектор
Није ми важно

На питање да ли би желели да покрену сопствени бизнис, скоро 2/3 младих је дало
позитиван одговор (66%), али би половина њих се упистила у тај подухват само уколико би
имала подршку за тако нешто (34%). С друге стране, 31,5 % младих је изричито против
упуштања у предузетничке воде.
Графикон 20. Да ли би желео/ла да покренеш сопствени бизнис?
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3%

Да, мислим да бих био/ла
способан за то

19,8%
32%

Да, али само ако бих добио/ла
подршку за тако нешто

Не, више ми се свиђа да радим
за друге послодавце

11,7%

34%

Не, јер је економска ситуација
лоша и мале су шансе да бих
успео/ла
Остало

Испитаницима је, затим, понуђено да попуне табелу која је садржала 12 различитих
мера које им могу помоћи при тражењу посла или у даљем напредовању у каријери, те да за
сваку меру обележе да ли су и у којој мери заинтересовани за учешће у њој. Међутим, нису
сви испитаници хтели да попуне поменуту табелу, тачније, број анкетираних младих који се
изјаснио о понуђеним мерама се кретао од 119-136 (60,4%-69%) зависно од конкретне мере.
Налази показују да се за 5 потенцијалних мера заинтересовало више од 65% младих
који су одговорили на то питање, а реч је о следећем:
1)
2)
3)
4)
5)

стручна пракса код послодавца уз накнаду (82,9%)
финансијски подстицаји за омладинско предузетништво (73,5%)
субвенције за самозапошљавање (66,2%)
волонтирање зарад стицања искуства, знања и вештина (65,9%)
подршка женском предузетништву (65,4%)

Одговори на ово питање су, такође, још једном потврдили претходни налаз да је 60-ак
младих заинтересовано за програме преквалификације и доквалификације тј. за
похађање стручних обука за промену занимања како би лакше пронашли (бољи) посао.

Графикон 21. Заинтересованост испитаника за мере подршке њиховом запошљавању
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Посебан део истраживања се односио на то да ли су млади упознати са мерама и
програмима запошљавања које спроводи НСЗ, да ли су их користили, те да ли су те мере
имале ефекта. На ово питање је зависно од конкретне мере одговорило између 138-146 (70%74,1%) испитаника. Налази показују да за 13 од 16 мера које спроводи НСЗ више од
половине младих који су одговорили на питање никада није чуло. У мере НСЗ које су
најпознатије испитаницима спадају: сајмови запошљавања, обука за рад на рачунару,
курсеви страних језика и сајмови професионалне оријентације (иако ни за ове мере није
чуло између 42,9% и 56,1% оних коју су одговорили на питање).
Од оних који су чули за мере НСЗ, највећи број их никада није користио. Од 121
корисника ових мера у протеклом периоду (не испитаника, јер се претпоставља да су неки
испитаници користили више мера и програма НСЗ у претходном периоду) њих 50 је успело
да пронађе посао. У претходном периоду анкетирани млади су најчешће користили следеће
услуге и програме НСЗ: информисање и професионално саветовање за развој каријере
(9), курсеви страних језика (10), обука за рад на рачунару (9), програм стручне праксе
(9), стицање практичних знања за лица без квалификација (9), израда индивидуалног
плана запошљавања (8), тренинг самоефикасности (8), обуке за тржиште рада (8) и
субвенције за самозапошљавање (8).
Уколико упоредимо број корисника појединачаних мера и броја запослених
захваљујући коришћењу те мере, у најефикасније мере НСЗ за запошљавање младих у
претходном периоду убрајамо: субвенције за самозапошљавање, програм стручне
праксе и стицање практичних знања за лица без квалификација.
Графикон 22. Информисаност и коришћење мера и програма НСЗ од стране испитаника
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3.7 SWOT анализа
СНАГЕ

СЛАБОСТИ
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Постојање институционалних механизама у области
запошљавања и младих (Савет за младе, КЛЕР,
DYRC канцеларија, НСЗ)
Добра међуинституционална сарадња на нивоу
локалне самоуправе
Гимназија „Јан Колар“ са ученичким домом и 2
образовна профила
Близина Новог Сада и доступност различитих
образовних профила за школовање младих
Значајан потенцијал за даљи развој пољопривреде,
агробизниса и туризма
Делимично опремљена индустријска зона
Смањење удела незапослених младих у односу на
остале категорије незапослених (20%)
Добра сарадња са регионалним и покрајинским
институцијама које делују на плану запошљавања и
привредног развоја (РРА Бачка, покрајински
секретаријати итд.)
Орјентисаност младих ка пољопривредној
производњи као најзаступљенијем привредном
сектору међу локалним становништвом
Искуство КЛЕР-а у спровођењу обука за писање
бизнис планова и пројеката
Постојање удружења младих и за младе која
подстичу омладински активизам
Постојање воље органа ЈЛС да се промени однос
према младима и њиховом положају
Значајан број анкетираних младих препознаје
важност неформалне едукације и усавршавања
Исказана заинтересованост једног дела анкетираних
младих за учешће у мерама и програмима АПЗ
Велики број анкетираних младих је истакло
заинтересованост за предузетништво
Исказана заинтересованост одређеног броја
анкетираних привредних субјеката за спровођење
програма стручне праксе,
преквалификације/доквалификације и запошљавања
теже запошљивих лица

ШАНСЕ

 Непостајње Савета за запошљавање
 Неусвајање Локалног акционог плана запошљавања на
годишњем нивоу
 Гашење Канцеларије за младе
 Нерешеност одрживости DYRC канцеларије
 Излазак општине из власничке структуре локалног
бизнис инкубатора – Пословни и иновациони центар
д.о.о.
 Удружења младих не спроводе пројекте и програме у
области запошљавања
 Неповерење младих у формалне институције система
 Неадекватан приступ локалних институција у раду са
младима
 Недовољно развијена органска производња

Пољопривреда углавном заснована на примарној
произодњи сировина, а не да даљој праради
 Неокончана комасација која онемогућава
осавремењивање пољопривредне производње
 Недостатак финансијских средстава и програма за
подстицање омладинског преузетништва
 Ниске зараде и пракса запошљавања младих преко
омладинских задруга
 Мали број младих предузетника
 Непостојање ученичких компанија у гимназији
 Нестимулативна локална пореска политика
 Недостатак образованог стручног кадра због језичке
специфичности (словачки језик)
 Континуиран одлазак младих у веће средине и
иностранство
 Неусклађеност квалификација и комепетнција понуде
и тражње радне снаге на локалном тржишту
 Мали број атрактивних радних позиција на локалном
тржишту рада
 Неинформисаност младих о доступним мерама и
програмима запошљавања НСЗ
 Младима недостају практична знања/радно
искуство да би били оспособљени да раде у струци за
коју су се школовали

ПРЕТЊЕ
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Обезбеђено буџетско суфинансирање мера активне
политике запошљавања на локалу (средства НСЗ)
Републичке мере и програми запошљавања у складу
са НАПЗ-ом
Програми развоја предузетништва и менторинга
које спроводи РРА Бачка
Форимирање ЛАГ-а
Донаторски програми и пројекти намењени
запошљавању младих
ИПА фондови
Међурегионална и прекогранична сарадња
Програми неформалног образовања/обуке које
спроводе организације цивилног друштва које се
баве младима (НАПОР, КОМС, БИЗНИС НОВА,
Академија женског предузетништва, итд.)
Отварање нових образовних профила у гимназији
Нове инвестиције и отварање нових радних места
Унапређење комуникационих канала и сарадње са
привредним сектором
Развој мреже путева/инфраструктуре као подстицај
даљем развоју














Одлазак младих у Словачку
Близина Новог Сада који одвлачи радну снагу због
већих могућности
Пандемија COVID 19
Пад животног стандарда и куповне моћи
Пад наталитета и депопулација
Стопирање ЕУ интеграција и укидање ИПА фондова
Повећање фискалних и парафискалних намета
привредним субјектима
Повлачење донатора и укидање донаторских програма
намењених младима и запошљавању
Смањење субвенција и подстицаја за развој
пољопривреде
Политичка нестабилност
Мигрантска криза
Неизвесна будућност Бизнис парка Бачки Петровац,
услед стечаја фирме у чијем је власништву
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4. ЦИЉЕВИ И МЕРЕ
Овим Програмом je, првобитно, требало детаљније разрадити мере за приоритетни циљ
8 из Плана разавоја Општине Бачки Петровац 2020-2027. који гласи: Изграђен пословни
амбијент заснован на иновацијама у високо профитабилним секторима који омогућава
изградњу система боље плаћених радних места и укључивање младих у пословне идеје и
развојне пројекте. Међутим, од усвајања Плана развоја до израде нацрта овог документа су се
десиле две суштинске промене у локалној заједници које директно утичу на остваривост
постављеног циља- излазак Општине Бачки Петровац из власничке структуре пословног
инкубатора - Пословног и иновационог центра д.о.о Бачки Петровац, који је Планом развоја
именован као носилац реализације кључне мере у оквиру овог приоритетног циља, као и стечај
фирме у чијем власништву је приватни Бизнис Парк Бачки Петровац у оквиру кога је било
планирано отварање Регионалног иновативног стартап центра. Имајући на уму ове настале
промене, Радна група за израду нацрта Програма је препоручила да уместо горепоменутог
приоритетног циља 8 Плана развоја, који је требало да постане општи циљ овог Програма, он
гласи на следећи начин: Унaпрeђењe запошљивости и зaпoшљaвaњa младих и развој
омладинског прeдузeтништвa на територији општине Бачки Петровац у периоду 20212023.
Програмом су дефинисана 2 посебна циља који указују на жељена, промењена стања у
области запошљивости, запошљавања и самозапошљавања младих који живе у општини Бачки
Петровац и то:
Посебни циљ 1: Повећање усклађености компетенција младих са потребама тржишта
рада
Специфични проблем 1.1: Неусклађеност знања, вештина и кометенција младих са
потребама локалног тржишта рада
Специфични проблем 1.2: Ниска запошљивост и запосленост младих у односу на друге
категорије становништва
Посебни циљеви се остварују реализацијом већег броја мера у свакој посебној области, а
њихова остварљивост се прати и мери на основу индикатора исхода, за које су утврђене базне
и циљане вредности у оквиру табеле акционог плана.
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Следеће мере ће допринети остварењу посебног циља 1: Повећање усклађености
компетенција младих са потребама тржишта рада:
1.1 Обезбедити услове за континуиран рад на унапређењу положаја младих кроз
формирање Канцеларије за младе и Савета за запошљавање
1.2 Успоставити програме неформалне едукације за стицање практичних знања, вештина
и компетенција младих
1.3 Унапредити систем за професионалну орјентацију, каријерно вођење и саветовање
младих кроз међусекторско партнерсво на локалу (школе, бизнис сектор, КзМ)
1.4 Унапредити информисаност младих и сарадњу са удружењима младих на плану
реализације доступних програмима подршке развоју компетенција и запошљавања младих
1.5 Успоставити континуирану сарадњу са привредним субјектима заинтересованим за
учешће
у
програмима
подршке
запошљавању
младих
(стручна
пракса,
преквалификација/доквалификација и сл.).
Посебни циљ 2: Стварање подстицајних услова за развој омладинског предузетништва и
повећање броја младих предузетника
Специфични проблем 2: Мали број младих предузетника стартост до 30 година (10,26% од
укупног броја регистрованих) и недостатак стимулативних мера за развој омладинског
предузетништва
Следеће мере ће допринети остварењу посебног циља 2:
2.1 Унапредити постојеће и развити нове стимулативне мере и програме намењене
самозапошљавању младих и развоју омладинског предузетништва
2.2 Успоставити програме неформалне едукације у области самозапошљавања и развоја
предузетништва младих
2.3 Подржати стицање предузетничких вештина и знања оснивањем ученичких
компанијама у гимназији „Јан Колар“
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5. АКЦИОНИ ПЛАН
Овим Акционим планом детаљно се разрађују постављени циљеви (општи и посебни). У њему су дефинисанe
активности/пројекти, носиоци активности, партнери, потребна финансијска средства и извори, као и показатељи (индикатори) за
мерење учинка реализације планираних активности/пројеката. Укупна средства неопходна за реализацију Акционог плана за период
од 2021-2023. године износе 5.402.000,00 динара, од чега се из буџета Општине Бачки Петровац издваја 5.292.000,00 динара, а из
осталих извора 110.000,00 динара.
ОПШТИ ЦИЉ: Унaпрeђењe запошљивости и зaпoшљaвaњa младих и развој омладинског прeдузeтништвa на територији
општине Бачки Петровац у периоду 2021-2023.
Показатељи на нивоу општег циља
(показатељи ефеката)

-

Стопа регистроване незапослености младих старосне
доби од 15 од 29 година

Јединица
мере
Проценат

Базна
година
2020.

Базна
вредност
20%

Циљна
година
2023.

Циљна
вредност
17%

Извор провере
НСЗ

ПОСЕБАН ЦИЉ 1: Повећање усклађености компетенција младих са потребама тржишта рада
Показатељи на нивоу посебног циља
(показатељи исхода)
- Проценат младих старосне доби од 15 од 29 који на
запослење чекају од 1 до 3 године
- Обухват ученика у ОШ и гимназији програмима
професионалне орјентације, каријерног саветовања
и вођења

Јединица
мере
Проценат

Проценат

Базна
година
2020.

2020.

Базна
вредност
15,1%

80%

Циљна
година
2023.

Циљна
вредност
12%

2023.

95%

Извор провере
НСЗ
Извештаји Тима за
каријерно вођење и
саветовање у гимназији
и психолога/педагога у
ОШ
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Тип мере:

МЕРА 1.1: Обезбедити услове за континуиран рад на

Институционално-управљачко организационе

унапређењу положаја младих кроз формирање
Канцеларије за младе и Савета за запошљавање
Носилац мере:

Период
спровођења:
Укупно процењена
финансијска
средства за меру
(РСД):

Председник општине/ Члан ОВ за
Партнери:
друштвене делатности/ Члан ОВ за
привреду, комуналне делатности и
локалну инфраструктуру, Одељење за
привреду, комунално стамбенe и
инспекцијскe послове
2021-2023
Посебне измене прописа:

2.652.000,00

Показатељи на нивоу мере
(показатељи резултата)
-формирана Канцеларија за младе
-основан Савет за запошљавање
-Усвојен ЛАП за младе
-Усвојен ЛАП за запошљавање

Радна група, Савет за младе, Савет за запошљавање,
НСЗ, омладинска удружења, привредни сектор

Вредности фин.средстава
по годинама (РСД):

2021.- 684.000,00
2022.- 1.284.000,00
2023.- 684.000,00

Јединица
мере

Базна
вредност

Базна
година

Да, измена Одлуке о организацији општинске управе
и Правиника о организацији и систематизацији радних
места
Буџет Општинe:
Вредности
фин.средстава
2.652.000,00
по изворима
финансирања:
Извор провере

Циљне вредности
2021.

2022.

2023.

Организациона
јединица ОУ

2020.

НЕ

ДА

ДА

ДА

Светодавно тело
СО
Документ
Документ

2020.

НЕ

ДА

ДА

ДА

2020.
2020.

НЕ
НЕ

НЕ
НЕ

ДА
ДА

ДА
ДА

Одлука о организацији
ОУ, Правилник о
организацији и
систематизацији радних
места, Решење о
именовању чланова
Савета, Одлука СО о
усвајању ЛАП-ова,
Службени лист
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
Ознака

Назив активности

Носилац

1.1.1.

Формирање и
функционисање КЗМ

1.1.2.

Формирање и
функционисање Савета
за запошљавање

1.1.3

Израда ЛАП за младе

1.1.4

Израда ЛАП за
запошљавање

Председник
општине/ Члан
ОВ за друштвене
делатности
Председник/
Члан ОВ за
привреду,
комуналне
делатности и
локалну
инфраструктуру
Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове

Партнери

Рок за
реализацију

Укупно потребна
фин.средства
(РСД)
1.800.000,00

Вредности фин.
средства по
годинама (РСД)
2021.- 600.000
2022.- 600.000
2023.- 600.000

Вредности фин.
средства по изворима
(РСД)
Буџет Општинe:
1.800.000,00

-

2021- IV
квартал 2023

-

2021- IV
квартал 2023.

252.000,00

2021.- 84.000
2022.- 84.000
2023.- 84.000

Буџет Општинe:
252.000,00

Радна група,
Савет за младе,
омладинска
удружења, НСЗ

IV квартал
2022.

300.000,00

2022.-300.000

Буџет Општине:
300.000,00

Радна група,
НСЗ, привредни
сектор, Савет за
запошљавање

IV квартал
2022.

300.000,00

2022.-300.000

Буџет Општине:
300.000,00
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
Тип мере:

МЕРА 1.2: Успоставити програме неформалне

Информативно-едукативне

едукације за стицање практичних знања, вештина и
компетенција младих
Носилац мере:
Период
спровођења:
Укупно процењена
финансијска
средства за меру
(РСД):

Одељење за привреду, комунално
Партнери:
стамбенe и инспекцијскe послове
2022-2023
Посебне измене прописа:
400.000,00

Показатељи на нивоу мере
(показатељи резултата)

КЛЕР, НСЗ, Удружења младих
Не

Вредности фин.средстава
по годинама (РСД):

2022.- 200.000
2023.- 200.000

Јединица
мере

Базна
вредност

Базна
година

Вредности
фин.средстава
по изворима
финансирања:
Циљне вредности

Буџет Општине:
400.000,00

Извор провере

-број реализованих програма за
унапређење компетенција младих
на годишњем нивоу

Програм

2020.

0

2021.
0

2022.
3

2023.
3

-број младих који су похађали
програме за стицање практичних
знања и вештина

Особа

2020.

0

0

15

15

-број младих информисаних о
програмима НСЗ на годишњем
нивоу

Особа

2020.

0

0

500

500

Листе присутних,
фотографије, материјали
са обука, уговори са
извођачима обука,
објаве на друштвеним
мрежама
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
Ознака

Назив активности

Носилац

Партнери

Рок за
реализацију

1.2.1

Креирање и спровођење
програма за стицање
практичних знања и
вештина

КЛЕР, НСЗ,
Удружења
младих

2022.- IV
квартал 2023.

1.2.2.

Промоција програма
НСЗ и подршка младима
у аплицирању на исте

Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове

КЛЕР, НСЗ,
Удружења
младих

2022.- IV
квартал 2023

Укупно потребна
фин.средства
(РСД)
300.000,00

Вредности фин.
средства по
годинама (РСД)
2022.- 150.000
2023.- 150.000

Вредности фин.
средства по изворима
(РСД)
Буџет Општине:
300.000,00

100.000,00

2022.- 50.000
2023.- 50.000

Буџет Општине:
100.000,00

МЕРА 1.3: Унапредити систем за професионалну Тип мере:

Информативно-едукативне

орјентацију, каријерно вођење и саветовање младих
кроз међусекторско партнерсво на локалу (школе,
бизнис сектор, КзМ)
Носилац мере:
Период
спровођења:
Укупно процењена
финансијска
средства за меру
(РСД):

Одељење за привреду, комунално
Партнери:
стамбенe и инспекцијскe послове
2022-2023
Посебне измене прописа:
390.000,00

Вредности фин.средстава
по годинама (РСД):

Гимназија „Јан Колар“, основне школе,
високообразовне институције
Не
2022.- 195.000,00
2023.- 195.000,00

Вредности
фин.средстава
по изворима
финансирања:

Буџет Општине:
390.000,00
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
Показатељи на нивоу мере
(показатељи резултата)
-број посетилаца/ученика сајма
образовања
-број високошколских установа
предстваљених на сајму образовања
-број обучених каријерних
информатора
-Број ученика који су обухваћени
професионалном орјентацијом и
каријерним вођењем у школама на
годишњем нивоу
Ознака Назив активности

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

Циљне вредности
2021.
2022.
2023.
0
90
90

Особа

2020.

0

Факултет/
школа

2020.

0

0

20

20

Особа

2020.

0

0

2

2

Ученик/ца

2020.

0

0

190

190

Носилац

Партнери

Рок за
реализацију

1.3.1.

Организовање сајма
образовања

Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове

гимназија „Јан
Колар“, КЛЕР,
факултети

2022. - IV
квартал 2023.

1.3.2.

Обучити каријерне
информаторе за
спровођење

Одељење за
привреду,
комунално

КЛЕР, гимназија
’’Јан Колар’’,
основне школе

2022. - IV
квартал 2023.

Извор провере
Фотографије, програм
сајма образовања и
листа учесника, објаве
на друштвеним
мрежама, листа
присутних, извештаји
школских Тимова за
професионалну
орјентацију и каријерно
саветовање

Укупно потребна
фин.средства
(РСД)
40.000,00

Вредности фин.
средства по
годинама (РСД)
2022.- 20.000
2023.- 20.000

Вредности фин.
средства по изворима
(РСД)
Буџет Општине:
40.000,00

50.000,00

2022.- 25.000
2023.- 25.000

Буџет Општине:
50.000,00
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
професионалне
оријентације у школама
1.3.3.

Спровођење активности
професионалне
оријентације и
каријерног саветовања у
школама

стамбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове

КЛЕР, гимназија
’’Јан Колар’’,
основне школе

МЕРА 1.4: Унапредити информисаност младих и

2022- IV
квартал 2023.

Тип мере:

300.000,00

2022.- 150.000
2023.- 150.000

Буџет Општине:
300.000,00

Информативно-едукативне

сарадњу са удружењима младих на плану реализације
доступних програмa подршке развоју компетенција и
запошљавања младих
Носилац мере:
Период
спровођења:
Укупно процењена
финансијска
средства за меру
(РСД):

Одељење за привреду, комунално
Партнери:
стамбенe и инспекцијскe послове
2022-2023
Посебне измене прописа:
80.000,00

Вредности фин.средстава
по годинама (РСД):

НСЗ, Савет за запошљавање, Савет за младе,
удружења младих, РРА Бачка, привредни сектор
Не
2022.- 40.000
2023.- 40.000

Вредности
фин.средстава
по изворима
финансирања:

Буџет Општине:
80.000,00
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
Показатељи на нивоу мере
(показатељи резултата)
-број младих информисаних о о
доступним програмима унапређења
запошљивости и запошљавања

Ознака

1.4.1.

1.4.2.

Јединица
мере
Особа

Базна
година
2020.

Базна
вредност
0

Назив активности

Носилац

Партнери

Рок за
реализацију

Континуирано
информисање младих о
доступним програмима
унапређења
запошљивости и
запошљавања
Промоција мера из
ЛАПЗ-а и програма НСЗ

Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове

КЛЕР,
Удружења
младих, НСЗ,
Савет за младе,
РРА Бачка

2022.- IV
квартал 2023.

КЛЕР, НСЗ,
Савет за
запошљавање,
привредни
сектор

2022.- IV
квартал 2023.

Циљне вредности
2021.
2022.
2023.
0
500
500

Извор провере

Укупно потребна
фин.средства
(РСД)
40.000,00

Вредности фин.
средства по
годинама (РСД)
2022.- 20.000
2023.- 20.000

Број пратилаца на
друштвеним мрежама,
број прочитаних,
шерованих и лајкованих
постова/објава, број
подељених флајера и
другог промо
материјала
Вредности фин.
средства по изворима
(РСД)
Буџет Општине:
40.000,00

40.000,00

2022.- 20.000
2023.- 20.000

Буџет Општине:
40.000,00
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
Тип мере:

МЕРА 1.5: Успоставити континуирану сарадњу са

Информативно-едукативне

привредним субјектима заинтересованим за учешће у
програмима подршке запошљавању младих (стручна
пракса, преквалификација/ доквалификација и сл.).
Носилац мере:
Период
спровођења:

Одељење за привреду, комунално
Партнери:
стамбенe и инспекцијскe послове
2021-2023
Посебне измене прописа:

Укупно процењена 0,00
финансијска
средства за меру
(РСД):
Показатељи на нивоу мере
(показатељи резултата)

НСЗ, РРА Бачка, удружења младих, привредни сектор
Не

Вредности фин.средстава
по годинама (РСД):
Јединица
мере

Базна
година

-

Базна
вредност

Вредности
фин.средстава
по изворима
финансирања:
Циљне вредности
2021.
2022.
2023.

-креирана евиденција младих и
послодаваца заинтересованих за
програме стручне праксе и
преквалификација

База података

2020.

НЕ

ДА

ДА

ДА

-број послодаваца укључених у
програме стручне праксе и
преквалификације

Привредни
субјект

2020.

0

0

10

12

-

Извор провере
Интерна
евиденција/база
података КЛЕР-а/КзМ-а,
Записник комисије и
Одлука о избору
корисника, Уговори о
стручном
оспособљавању,
Уговори о стицању
квалификација за
конкретне радне
позиције код
послодаваца
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
Ознака

Назив активности

Носилац

Партнери

Рок за
реализацију

1.5.1.

Креирање и вођење
евиденције младих и
послодаваца
заинтересованих за
стручну праксу и
програме
преквалификације
Информисање
послодаваца о
расписаним јавним
позивима

Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове

КЛЕР, удружења
младих,
привредни
сектор

2021.- IV
квартал 2023.

Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове

НСЗ

НСЗ, РРА Бачка

1.5.2.

1.5.3.

Помоћ и подршка
послодавцима за
аплицирање за доступне
програме

Укупно потребна
фин.средства
(РСД)
-

Вредности фин.
средства по
годинама (РСД)
-

Вредности фин.
средства по изворима
(РСД)
-

2021.- IV
квартал 2023.

-

-

-

2021.- IV
квартал 2023.

-

-

-
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

ПОСЕБАН ЦИЉ 2: Стварање подстицајних услова за развој омладинског предузетништва и повећање броја младих
предузетника
Показатељи на нивоу посебног циља
(показатељи исхода)

-

Јединица
мере
Проценат

Удео младих предузетника међу свим
регистрованим предузетницима на територији
општине

МЕРА 2.1: Унапредити постојеће и развити нове

Базна
година
2020.

Базна
вредност
10,26%

Циљна
година
2023.

Тип мере:

Циљна
вредност
12%

Извор провере
АПР

Подстицајне

стимулативне мере и програме намењене
самозапошљавању младих и развоју омладинског
предузетништва
Носилац мере:
Период спровођења:
Укупно процењена
финансијска средства
за меру (РСД):

Одељење за привреду, комунално
Партнери:
стамбенe и инспекцијскe послове
2022-2023
Посебне измене прописа:
1.200.000,00

Показатељи на нивоу мере
(показатељи резултата)
- број младих који су отпочели
приватни посао захваљујући
подстицајима за самозапошљавање на
годишњем нивоу

Савет за запошљавање, НСЗ

Не

Вредности фин.средстава
по годинама (РСД):

2022.- 600.000
2023.- 600.000

Јединица
мере

Базна вредност

Особа

Базна
година
2020.

0

Буџет Општине:
1.200.000,00

Вредности
фин.средстава
по изворима
финансирања:
Циљне вредности

Извор провере

2021.

2022.

2023.

0

2

2

Записник комисије и
Одлука о избору
корисника, Уговори са
корисницима
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
-број младих предузетника који је
добио подстицај за даљи развој
бизниса на годишњем нивоу

Особа

2020.

0

0

Ознака

Назив активности

Носилац

Партнери

Рок за
реализацију

Укупно потребна
фин.средства
(РСД)

2.1.1.

Подстицаји за
самозапошљавање

Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове

КЛЕР, Савет
за
запошљавање,
НСЗ

2022. - IV квартал
2023.

600.000,00

КЛЕР, Савет
за
запошљавање

2022. - IV квартал
2023.

2.1.2.

Подстицаји за постојеће
предузетнике за развој
омладинског
предузетништва

4

4

Вредности
фин.
средства по
годинама
(РСД)
2022.- 300.000

Вредности фин.
средства по изворима
(РСД)
Буџет Општине: 600.000,00

2023.- 300.000

600.000,00

2022.- 300.000
2023.- 300.000

Буџет Општине: 600.000,00
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МЕРА 2.2: Успоставити програме неформалне

Тип мере:

Информативно-едукативне

Партнери:

КЛЕР, омладинска удружења, НСЗ, РРА Бачка

едукације у области самозапошљавања и развоја
предузетништва младих
Носилац мере:

Одељење за привреду, комунално
стамбенe и инспекцијскe послове

Период спровођења:

2022-2023

Посебне измене прописа:

Укупно процењена
финансијска средства
за меру (РСД):

240.000,00

Вредности фин.средстава
по годинама (РСД):

2022.- 120.000
2023.- 120.000

Јединица
мере

Базна вредност

Показатељи на нивоу мере
(показатељи резултата)

Базна
година

Не
Буџет Општине: 240.000,00

Вредности
фин.средстава
по изворима
финансирања:
Циљне вредности

Извор провере

- број младих који су похађали обуку
за писање бизнис планова на
годишњем нивоу

Особа

2020.

4

2021.
0

2022.
5

2023.
5

- број младих који су похађали обуку
за развој предузетништва на
годишњем нивоу

Особа

2020.

4

0

10

10

-број одржаних едукација у области
развоја омладинског предузетништва
на годишњем нивоу (бизнис планови:
1 + развој предузетништва: 2)

Обука

2020.

2

0

3

3

Листе присутних, програм
обуке, материјали за
учеснике, фотографије,
објаве на друштвеним
мрежама
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
Ознака

Назив активности

Носилац

Партнери

Рок за
реализацију

Укупно потребна
фин.средства
(РСД)

Вредности
фин.
средства по
годинама
(РСД)
2022.- 50.000
2023.- 50.000

Вредности фин.
средства по изворима
(РСД)

2.2.1.

Обуке за писање бизнис
планова

КЛЕР,
омладинска
удружења,
НСЗ, РРА
Бачка

2022.- IV квартал
2023.

100.000,00

2.2.2.

Обуке за развој
предузетништва

КЛЕР,
омладинска
удружења,
НСЗ, РРА
Бачка

2022.- IV квартал
2023.

2.2.3

Реални сусрети младих
са успешним младим
предузетницима

Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове

100.000,00

2022.- 50.000
2023.- 50.000

Буџет Општине:
100.000,00

КЛЕР,
омладинска
удружења

2022.- IV квартал
2023.

40.000,00

2022.- 20.000
2023.- 20.000

Буџет Општине:
40.000,00

Буџет Општине: 100.000,00
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ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ
Тип мере:

МЕРА 2.3: Подржати стицање предузетничких

Информативно-едукативне

вештина и знања оснивањем ученичких компанија
у гимназији „Јан Колар“
Носилац мере:
Период спровођења:
Укупно процењена
финансијска средства
за меру (РСД):

Одељење за привреду, комунално
Партнери:
стамбенe и инспекцијскe послове
2022-2023
Посебне измене прописа:
440.000,00

Показатељи на нивоу мере
(показатељи резултата)
-број ученика укључених у рад
ученичке компаније у гимназији на
годишњем нивоу
-број професора који су похађали
акредитовану обуку за вођење
ученичких компанија

Гимназија „Јан Колар“
Не

Вредности фин.средстава
по годинама (РСД):

2022: 330.000
2023: 110.000

Јединица
мере

Базна вредност

Базна
година

Буџет Општине: 330.000,
Буџет Опшине Бач: 110.000

Вредности
фин.средстава
по изворима
финансирања:

2021.

Циљне вредности
2022.
2023.

Ученик/ца

2020.

0

0

15

15

Особа

2020.

0

0

6

6

Извор провере
Наставни план и програм,
Информатор о раду школе,
Листе присутних,
фотографије, објаве на
друштвеним мрежама,
стечени сертификати
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Ознака

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Назив активности

Носилац

Партнери

Рок за
реализацију

Укупно потребна
фин.средства
(РСД)

Акредитована обука
„Достигнућа младих у
Србији-ДМуС“ за
професоре укључене у
вођење ученичких
компанија
Пословни изазов и
такмичење ученичких
компанија

Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове
Одељење за
привреду,
комунално
стамбенe и
инспекцијскe
послове

Гимназија „Јан
Колар“

IV квартал 2022.

220.000,00

Гимназија „Јан
Колар“

2022- IV квартал
2023.

Гимназија „Јан
Колар“

2022- IV квартал
2023.

Креирање и спровођење
активности ученичких
компанија

Вредности
фин.
средства по
годинама
(РСД)
2022: 220.000

Вредности фин.
средства по изворима
(РСД)

120.000,00

2022: 60.000
2023: 60.000

Буџет Општине: 120.000

100.000,00

2022: 50.000
2023: 50.000

Буџет Општине: 100.000,00

Буџет Општине: 110.000,
Буџет Опшине Бач: 110.000
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6. ОКВИР ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Усвајањем Програма унапређења запошљивости и запошљавања младих у општини Бачки Петровац
у периоду 2021 -2023. биће створени услови за спровођење дефинисаних мера, активности и пројеката уз
обезбеђивање потребних финансијских средстава из општинског буџета у наредне 3 године. Акциони план
Програма садржи и процену трошкова планираних мера, активности и пројеката, те је сходно томе неопходно
вршити и адекватно планирање процењених расхода у конкретним програмима буџета Општине Бачки
Петровац, а ради остваривања циљева програмског буџетирања у периоду 2021-2023. Укупна средства
неопходна за реализацију Акционог плана за период 2021-2023. године износе 5.402.000,00 динара, од чега
се из буџета Општине издваја 5.292.000,00 динара, а из осталих извора укупно 110.000,00 динара.
У првој години реализације Програма (2021) за реализацију планираних мера и активности из АП
биће обезбеђено 684.000,00 РСД из општинског буџета.

Табела 12. Средства из буџета Општине Бачки Петровац за спровођење активности из АП Програма
унапређења запошљивости и запошљавања младих у 2021. години
Ред.бр.

Ознака
Активност
активности

1.

1.1.1.

2.

1.1.2.

Укупно:

Износ средстава
за финансирање
из општинског
буџета (РСД)

Средства
планирана у
оквиру програма
буџета

Формирање и функционисање
КЗМ

600.000,00

14 - Разој спорта и
омладине

Формирање и функционисање
Савета за запошљавање

84.000,00

3 - Локални
економски развој

684.000,00

Финансирање предвиђених активности и мера у оквиру посебних циљева Програма потребно је
обезбедити у општинском буџету на основу Одлуке о буџету Општине за сваку појединачну годину у
периоду његовог спровођења (2021-2023). У складу са Упутством за израду програмског буџета, спровођење
мера је потребно планирати као програмску активност (текућа и континуирана делатност корисника
буџета, чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе остварењу циљева Програма), односно као
пројекат. Мере и активности овог Програма су груписане у оквиру 2 посебна циља, а зависно од области у
којима је предвиђена реализација тих мера и активности, потребно је средства за њихову релизацију
обезбедити кроз различите програме буџета Општине:
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 Посебни циљ 1: Повећање усклађености компетенција младих са потребама тржишта рада
У оквиру овог циља груписане су различите активности, међу којима су програми подршке
запошљавању и стицању праксе и радног искустава за рад на конкретним радним позицијама,
програми преквалификације и доквалификације, организација обука за унапређења вештина младих
за лакше проналажење посла, али и читав сет активности који се односи на успостваљање
Канцеларије за младе и Савета за запошљавање, укључујући и израду ЛАП за младе и ЛАПЗ-а. Стога
је мере и активности које се реализују у оквиру првог посебног циља Програма потребно предвидети
кроз следеће програме општинског буџета: 3- Локални економски развој, 13 - Развој културе и
информисања, 14 - Развој спорта и омладине.

 Посебни циљ 2: Стварање подстицајних услова за развој омладинског предузетништва и
повећање броја младих предузетника
У оквиру овог циља планирано је спровођење различитих мера и активности, међу којима се налазе:
програми за подршку развоју омладинског предузетништва и самозапошљавање младих, активности
које се односе на оснивање и развој ученичких компанија у средњој школи и јачању капацитета
наставног кадра у гимназији за предузетништво младих, као и обуке за писање бизнис планова и
развој предузетништва итд. Због различитост и врсте предвиђених активности средства за њихову
реализацију је потребно предвидети кроз следеће програме општинског буџета: 3- Локални
економски развој, 13 - Развој културе и информисања, 9- Основно образовање и васпитање, 14 - Развој
спорта и омладине.

7. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
7.1 Спровођење и праћење реализације Програма
У овом поглављу постављен је оквир за праћење спровођења Програма, као и
вредновање учинака који ће бити постигнути његовом имплементацијом, у смислу утврђивања
носиоца одговорности како за реализацију конкретних мера и активности, тако и за
оствареност постављених циљева. Затим, дефинишу се рокови за извештавање, модели
извештаја и одговорност за њихово састављање, као и начини за праћење спровођења
Програма и вођење интерне комуникације међу актерима укљученим у овај процес. Сврха
овог поглавља јесте да се јасном поделом улога и одговорности, као и прецизирањем поступка
спровођења, мониторинга и евалуације усвојеног Програма омогући, у задатим околностима,
постизање оптималних резултата на плану унапређења запошљивости и запошљавања младих
у општини Бачки Петровац у периоду 2021-2023. у односу на постављене циљеве и мере.
Програм унапређења запошљивости и запошљавања младих у општини Бачки Петровац
спроводи се реализацијом мера, односно пројеката и активности утврђених у Поглављу
5- Акциони план (у даљем тексту: АП), а одговорност за спровођење имају субјекти који
су у АП наведени као „носиоци“. Конкретно, за спровођење мера, активности и пројеката у
оквиру посебних циљева одговорност сноси:

Подстицање запошљавања младих у дунавском региону јужне Бачке
Општина Бач | Трг Др. Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач | info@bac.rs | www.bac.rs
Пројекат је финансиран средствима Европске уније и кофинансиран средствима Владе Републике Србије, а
спроводе га Општина Бач у партнерству са Општином Бачки Петровац и НВО Бизниснова

ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ

1)председник општине, члан Општинског већа за друштвене делатности, члан
Општинског већа за привреду, комуналне делатности и локалну инфраструктуру и
руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове
за посебан циљ 1, који се односи на повећање усклађености компетенција младих са
потребама тржишта рада,
2) руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске
послове за посебан циљ 2, који се односи на ставарање подстицајних услова за развој
омладинског предузетништва и повећање броја младих предузетника.
Уколико током реализације овог Програма буде оформљена Канцеларија за младе
(КзМ) као посебна организациона јединица општинске управе, координатор КзМ ће уједно
постати одговоран за спровођење мера, активности и пројеката које су предвиђене овим
Програмом.
У непосредној реализацији мера, активности и пројеката планираних АП активно
учествују актери који су у АП наведени као „партнери“, међу којима се, између осталог, налазе:
НСЗ, Савет за запошљавање, Савет за младе, удружења младих, РРА Бачка, КЛЕР, привредни
сектор итд.

Праћење спровођења циљева и мера врши се континуирано преко показатеља за
мерење учинка (индикатори ефеката, индикатори исхода, индикатори резултата) који су
дефинисани у табели АП. Поступак праћења обухвата низ задатака међу којима се, између
осталог, налазе:
1) редовна комуникација и размена информација између свих актера укључених у
реализацију Програма електронским путем, одржавањем периодичних састанака и
подношењем извештаја,
2) прикупљање различитих врста података и информација о томе како тече реализација
конкретних мера и активности, укључујући формирање евиденција које до сада нису
вођене, а битне су за вредновање учинка тј. мерење индикатора, а посебно оних који
се односе на: обезбеђеност и утрошак буџетских средстава за реализацију АП,
поштовање временског оквира спровођења мера и активности, ниво укључености
партнера и квалитет сарадње између партнера, оствареност планираних индикатора
итд.
3) дефинисање превентивних мера у случају појаве ризика који могу угрозити
спровођење Програма, односно предлагање конкретних акција за решавање проблема
када се они појаве и када угрозе спровођење конкретних активности и пројеката,
4) информисање јавности и свих заинтересованих страна о томе како тече спровођење
Програма,
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5) припрему и подношење годишњих и трогодишњег извештаја о реализацији Програма.
У поступку праћења спровођења Програма одржаваће се најмање 2 пута годишње
координациони састанци свих актера непосредно укључених у споровођење мера и
активности, а састанке сазива координатор КЛЕР-а у своје име или на предлог било које
партнерске институције/тела укључене у реализацију мера и активности. Позивање учесника
и припрему дневног реда састанка врши лице задужено за сазивање координационих
састанака.
7.2 Вредновање учинка и извештавање о спровођењу Програма
За разлику од мониторинга који представља континуиран процес током целокупног
периода реализације Програма, евалуација односно вредновање учинка биће периодично
рађена. Вредновање учинка подразумева оцену релевантности, ефикасности,
ефективности и одрживости Програма у циљу његовог преиспитивања и унапређења у
процесу његове ревизије или током новог процеса стратешког планирања и усвајања новог
документа јавне политике у овој области. Радна група за израду Програма је препоручила, а
Општинско веће ће о томе донети коначну одлуку, да евалуација Програма обухвата:
 Еx-post анализу ефеката Програма унапређења запошљивости и запошљавања
младих у општини Бачки Петровац у периоду 2021-2023., у случају ревизије
Програма коју би спровео интерни евалуатор, тј. координатор КЛЕР-а, односно
координатор КзМ-а ако у том периоду КзМ буде формирана,
 Еx-post анализу ефеката Програма унапређења запошљивости и запошљавања
младих у општини Бачки Петровац у периоду 2021-2023., након истека периода
важења Програма у складу са законским роком, коју би спровео екстерно
ангажовани евалуатор.
На основу налаза добијених ex-post анализом ефеката реализације Програма након
истека периода његовог важења, вршиће се даље планирање унапређења запошљивости и
запошљавања младих у општини Бач у наредном трогодишњем периоду.
Одговорност за припрему годишњих извештаја сносни руководилац Одељења за
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове, који годишњи извештај
о реализацији Програма подноси Општинском већу најкасније до 30. априла текуће године
за претходну годину. Од момента када буде формирана КзМ, одговорност за припрему и слање
годишњих извештаја Општинском већу сноси координатор КзМ-а. Координатор КЛЕР-а,
односно координатор КзМ-а најкасније до 31. јануара текуће године доставља образац
годишњег извештаја (Прилог бр. 1 Програма) свим партнерима наведеним у АП да га попуне
у погледу остварених индикатора за мере, активности и пројекте у чијој реализацију су
непосредно учествовали. Рок за прикупљање података за потребе годишњег извештаја не
може бити дужи од месец дана. Координатор КЛЕР-а, односно координатор КзМ-а ће, након
добијања података од партнера, приступити обједињавању годишњег извештаја за мере и
активности у оквиру оба посебна циља, како би га руководилац Одељења за привреду,
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урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове до 30. априла упутио Општинском
већу на усвајање. Након усвајања годишњих извештаја они се објављују на званичном
сајту Општине Бачки Петровац у отвореном дигиталном формату, погодном за
преузимање и даље коришћење.
Финални тј. трогодишњи извештај о реализацији Програма унапређења
запошљивости и запошљавања младих у општини Бачки Петровац за период 2021-2023.
подноси руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске
послове Скупштини општине најкасније у року од 120 дана по истеку треће календарске
године од дана усвајања. Уколико у периоду реализације Програма буде формирана КзМ,
одговорност за припрему и слање трогодишњег извештаја Скупштини општине сноси
координатор КзМ-а. Уз трогодишњи извештај се доставља и документ јавне политике
(стратегија/програм или сл.) којим се замењује овај Програм у новом планском периоду.
Подела одговорности и начин припреме трогодишњег извештаја исти су као и код годишњих
извештаја, само се за ову прилику користи посебан образац трогодишњег извештаја (Прилог
бр. 2 Програма). Након усвајања финални извештај се објављује на званичном сајту
Општине Бачки Петровац у отвореном дигиталном формату, погодном за преузимање и
даље коришћење.
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