
   

       С л у ж б е н и    л и с т 
 

                                            Општине  Бачки Петровац 
 
 
Број: 6                                              Бачки Петровац                        
Година: L                                                                 10. јула 2014. год. 
 
 
 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 
 

I      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
82. -  Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског 
 земљишта из јавне својине Општине Бачки Петровац, 
 
83. - Одлука о приступању изради заставе Општине Бачки Петровац,  
 
84. -  Решење о  давању сагласности на План рада Здравствене  установе Дом 
 здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2014. годину, 
 
85. -  Решење о давању сагласности на План и програм рада Музеја 
 војвођанских Словака за 2014. годину, 
 
86. -  Решење о давању сагласности на План и програм рада Словачког 
 војвођанског  позоришта за 2014. годину, 
 
87. -  Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице  Бачки 
 Петровац за 2014. годину, 
 
88. -  Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Гложан  за 
 2014. годину, 
 
89. -  Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад Општине 
 Бачки Петровац, 
 
90. -  Решење о именовању директора Центра за социјални рад Општине 
 Бачки Петровац, 
 
91. -  Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Јан 
 Чајак“ Бачки Петровац, 
 



92. -  Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јан 
 Чајак“ Бачки Петровац, 
 
93. -  Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Јан 
 Амос Коменски“ Кулпин, 
 
94. -  Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јан 
 Амос Коменски“ Кулпин, 
 
95. -  Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Јозеф 
 Марчок Драгутин“ Гложан,  
 
96. -  Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јозеф 
 Марчок Драгутин“ Гложан,  
 
97. -  Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе 
 „Жарко Зрењанин“ Маглић,  
 
98. -  Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе 
 „Жарко Зрењанин“ Маглић, 
 
99. - Решење о разрешењу чланова Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ 
 са домом ученика у Бачком Петровцу, 
 
100. -  Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ 
 са домом ученика у Бачком Петровцу, 
 
101. -  Кодекс облачења на седницама Скупштине општине Бачки  Петровац и 
 Општинског већа Општине Бачки Петровац, 
 
 

   II  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

 
102. - Одлука о умањењу наканаде за уређивање грађевинског земљишта 
 привредном субјекту д.о.о. „Blockx предузеће за производњу и експорт – 
 импорт“ Бачки Петровац, 
 
103. -  Решење о образовању Комисије за давање у закуп, отуђење и 
 прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац, 
 
104. -  Решење о накнади  лицима ангажованим на спровођењу противградне 
 одбране, 
 
105. - Решење о давању сагласности на нове цене комуналних услуга ЈКП 
 „Прогрес“ Бачки Петровац, 
 
106. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:  016-4/132-
 2014, 
 



107. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:  016-4/132а-
 2014, 
 
108. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:  016-4/132б-
 2014, 
 
109. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:  016-4/132ц-
 2014, 
 
 

III  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

110. -  Решење о образовању Комисије за пружање помоћи избеглицама, 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА 
 
 

111. - Правилник о условима, мерилима  и поступку за избор корисника и 
 доделу помоћи за побољшање услова становања избеглица набавком  
 грађевинског материјала. 
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  82. 
 

На  основу  члана  27.  став  10.  Закона  о  јавној  својини  („Службени  лист  Општине 
Бачки  Петровац“,  број  72/2011  и  88/2013)  и  члана  34.  тачка  17.  Статута  Општине  Бачки 
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 1/2014 – пречишћени текст), те 
члана 11.  став 1.  тачка 2. Одлуке о  прибављању,  коришћењу,  управљању и располагању 
стварима у својини Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
број 12/2012),  Скупштина Општине Бачки Петровац на  својој   XX  седници одржаној дана  
08.07.2014. године донела је следећу  

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Члан 1. 

Покреће  се  поступак  отуђења  неизграђеног  грађевинског  земљишта  из  јавне 
својине Општине Бачки Петровац,  путем  јавног огласа прикупљањем писмених понуда и 
то: 

‐ парцела број 6359/7 у површини од 07ари и 68м2 уписана у зкњ. улошку број 10308 к.о. 
Бачки Петровац и, 

‐ парцела број 6360/11 у површини од 07ари и 68м2 уписана у зкњ. улошку број 10308  к.о. 
Бачки Петровац.  

Наведене парцеле налазе се у Бачком Петровцу на адреси улица Хонтианска улица 
број 22 (парцела број  6359/7) и Новохрадска 21(парцела број 6360/11). 

Намена  земљишта  је  одређена  Просторним  планом    ("Службени  лист  Општине 
Бачки Петровац", број: 2/2007). 

Члан 2. 

Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује по тржишним условима. 

Почетна  цена  неизграђеног  грађевинског  земљишта  описаног  у  члану  1.  ове 
Одлуке, износи 1.046.807,04 динара за сваку парцелу, а што износи 1.363,03 динара/м2 . 

Депозит за учешће у поступку отуђења се утврђује у износу од 20% од почетне цене 
неизграђеног  грађевинског  земљишта  у  јавној  својини,  односно  у  износу  од    209.361,41 
динара. 
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Члан 3. 

Поступак  прикупљања писмених  понуда,  спровешће Комисија  за  давање  у  закуп, 
отуђивање и прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац. 

Члан 4. 

Учесници у поступку прикупљања понуда могу бити правна и физичка лица. 

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана оглашавања. 

Понуда мора да садржи: 

1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања 

2.  за  предузетнике  и  правна  лица:  пословно  име,  порески  идентификациони  број  и 
седиште, потпис овлашћеног лица и печат. 

Уз понуду се доставља: 

1. доказ о уплаћеном депозиту 

2. уредно овлашћење за заступање 

3. фотокопија личне карте за физичка лица 

4. решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар. 

Члан 5. 

Учесник  у  поступку  своју  понуду  доставља  Комисији  у  затвореној  коверти  са 
назнаком  да  се  ради  о  понуди  за  прибављање  земљишта  и  видном  напоменом  "НЕ 
ОТВАРАТИ".  Понуда  се  шаље  поштом  препоручено,  а  може  се  предати  и  у  услуженом 
центру Општинске управе Општине Бачки Петровац на приземљу зграде седишта Општине 
Бачки  Петровац  у  Бачком  Петровцу,  улица  Коларова  број  6  на  шалтеру  писарнице  са 
назнаком  „  За  Комисију  за  давање  у  закуп,  отуђивање  и  прибављање  непокретности  у 
јавну својину Општине Бачки Петровац“. 

 Понуђени  износ  цене  за  отуђење  земљишта  мора  бити  изражен  у  динарском 
износу и мора бити већи од почетног износа из јавног огласа. 

Неблаговремена, односно неуредна понуда ће се одбацити. 

Поступак прикупљања понуда  јавним огласом сматра се успелим ако  је приспела 
бар једна уредна и благовремена понуда. 
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Члан 6. 

Неизграђено  грађевинско  земљиште  у  јавној  својини  се  отуђује  учеснику  који  је 
понудио највишу цену за отуђење земљишта. 

Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење неизграђеног 
грађевинског земљишта, задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора. 

Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се 
вратити најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда. 

 
 

Члан 7. 

Предлог Одлуке  о  избору  најповољнијег  понуђача,  записник  о  раду  и  извештај  о 
спроведеном  поступку  јавног  отварања  понуда,  Комисија  доставља  Општинском  већу 
Општине Бачки Петровац. 

Општинско веће Општине Бачки Петровац доноси Одлуку о избору најповољнијег 
понуђача,  те утврђује предлог Одлуке о отуђењу неизграђеног  грађевинског земљишта у 
јавној  својини  Општине  Бачки  Петровац  непокретности,  који  доставља  Скупштини 
Општине Бачки Петровац. 

Члан 8. 

Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине 
Бачки  Петровац,  доноси  Скупштина  Општине  Бачки  Петровац  и  доставља  га  свим 
учесницима у поступку прикупљања понуда и Општинском јавном правобранилаштву. 

Након  доношења  Одлуке,  председник  Општине  Бачки  Петровац  и  лице  које  је 
прибавило  неизграђено  грађевинско  земљиште,  закључују  уговор  у  року  од  30  дана  од 
дана доношења одлуке. 

Уговор  о  отуђењу  се  оверава  код  надлежног  суда,  након  регулисања  обавезе 
плаћања уговорене цене за земљишта. 

Трошкове  овере  Уговора  о  отуђењу  код  надлежног  суда,  сноси  лице  којем  се 
отуђује земљиште у јавној својини. 

Члан 9. 

Ако  лице  које  је  прибавило  неизграђено  грађевинско  земљиште  у  својину  не 
приступи закључењу уговора, Скупштина Општине Бачки Петровац на предлог Општинског 
већа  Општине  Бачки  Петровац  доноси  Одлуку  о  поништењу  Одлуке  о  отуђењу 
неизграђеног  грађевинског  земљишта  у  јавној  својини,  након  чега  се  спроводи  нови 
поступак отуђења предметне непокретности. 
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Члан 10. 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном 
листу Општине Бачки Петровац". 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
                                                                                                                    
 
 
Број:  011‐55/2014‐02                                                                                                 
Дана:  08.07.2014. године                                                                      П Р Е Д С Е Д Н И К  
Бачки Петровац                                                                                     СКУПШТИНЕ  ПШТИНЕ                                                
                                                                                                                                                                        
                               Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р.                                             
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  83.  

На основу члана 34.  тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац  (пречишћени текст) 
(„Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки 
Петровац на својој седници одржаној 08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
I 
 

  Одлуком о приступању изради заставе Општине Бачки Петровац  (у даљем тексту: 
Одлука), покреће се поступак за доношење Одлуке о облику и садржини заставе Општине 
Бачки Петровац те за израду заставе Општине Бачки Петровац. 
  

II 
 

  Скупштина општине Бачки Петровац ће посебним решењем изабрати радно тело ‐ 
трочлану  Комисију  за  избор  идејног  предлога  решења  облика  и  садржине  заставе 
Општине  Бачки  Петровац  (у  даљем  тексту:  Комисија  за  избор  идејног  предлога  решења 
заставе општине). 
  Чланове  Комисије  за  избор  идејног  предлога  решења  заставе  општине  ће 
сачињавати следећи проифили струњака:  историја, ликовна уметност и дизајн. 

 
III 
 

  Утврђују  се  следећи  задаци Комисије  за  избор идејног  предлога  решења  заставе 
општине: 
 
  1.) да припреми текст и објави јавни позив за учешће на конкурсу за избор идејног 
предлога решења облика и садржине заставе Општине Бачки Петровац; 
  2.) да након истека рока за подношење радова одмах а најкасније у року од 5 дана 
оцени  поднете  радове  и  изабере  најквалитетнији,  победнички  идејни  предлог  решења 
облика и садржине заставе Општине Бачки Петровац; 
  3.)  да  предлог  из  тачке  2.  достави Министарству  регионалног  развоја  и  локалне 
самоуправе Републике Србије, ради добијања сагласности на исти; 
  4.) да побнеднички идејни предлог решења облика и садржине заставе, заједно са 
сагласношћу  Министарства  регионалног  развоја  и  локалне  самоуправе,  достави  
Скупштини општине Бачки Петровац ради доношења Одлуке о облику и садржини заставе 
Општине Бачки Петровац.  
  Извршењем задатака из става 1. овог одељка, престаје са радом Комисија за избор 
идејног  предлога  решења  заставе  општине,  осим  у  случају  да  се  накнадно  утврди  да  је 
изабрани победнички идејни предлог решења облика и садржине заставе плагијат, у ком 
случају  Комисија  има  обавезу  да  Скупштини  општине  Бачки  Петровац  упути  предлог  за 
поништење Одлуке о облику и садржини заставе Општине Бачки Петровац. 
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IV 
 

  На рад Комисије за избор идејног предлога решења заставе општине сходно ће се 
примењивати одредбе Пословника Скупштине општине Бачки Петровац. 
 
 

V 
 

  За  рад  члановима  Комисије  за  избор  идејног  предлога  решења  заставе  општине 
припада  накнада  утврђена  Одлуком  о  накнадама,  путним  трошковима  и  другим 
примањима одборника Скупштине општине,  чланова Општинског већа и чланова радних 
тела Скупштине општине, Општинског већа и председника Општине Бачки Петровац. 
  Средства  потребна  за  новчану  награду  за  изабрани  победнички  идејни  предлог 
решења облика и  садржине  заставе Општине Бачки Петровац,  за рад Комисије  за избор 
идејног  предлога  решења  заставе  општине,  те  за  израду  самих  застава,  падају  на  терет 
буџета Општине Бачки Петровац. 
 
 

VI 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 
Број: 011‐56/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац 
 
                                                                                                   
                                                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                          
                                                                                                             Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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84.  
 

Na osnovu člana 34. tačka 22. a u skladu sa članom 25. Statuta Opštine Bački Petrovac – 
prečišćeni  tekst  („Službeni  list  Opštine  Bački  Petrovac“,  br.  1/2014),  Skupština  opštine  Bački 
Petrovac na svojoj XX sednici, održanoj dana 08.07.2014. godine, d o n e l a    j e 
 

 
R E Š E N J E 

 
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA 

PLAN RADA  ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA  
„BAČKI PETROVAC“ BAČKI PETROVAC 

ZA 2014. GODINU 
 
 
I 
 
 

  D a j e   s e   s a g l a s n o s t   na Plan rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački 
Petrovac“  Bački  Petrovac  za  2014.  godinu,  koji  je  usvojen  od  strane  Upravnog  odbora 
Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac, na sednici održanoj dana 
28.02.2014. godine. 
 
 

II 
 
 

  Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“. 
  
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

 
 
 

Broj: 011‐57/2014‐02 
Dana: 08.07.2014. godine 
Bački Petrovac 
 
                                                                                                         P R E D S E D N I K 
                                                                                                    SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                                                           Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r. 
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  85.  
 

Na  osnovu  člana  34.  tačka  22.  Statuta  Opštine  Bački  Petrovac  –  prečišćeni  tekst 
(„Službeni  list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj 
XX sednici održanoj dana 08.07.2014. godine, d o n e l a   j e 
 
 

R E Š E N J E 
 

O  DAVANJU  SAGLASNOSTI  NA 
PLAN I PROGRAM RADA 

MUZEJA VOJVOĐANSKIH SLOVAKA ZA 2014. GODINU 
 
 
I 
 
 

  D a j e   s e   s a g l a s n o s t   na Plan i program rada Muzeja vojvođanskih Slovaka za 
2014.  godinu,    koji  je  usvojen  od  strane  Upravnog  odbora Muzeja  vojvođanskih  Slovaka  na 
sednici održanoj 18.12.2013. godine. 
  

II 
 
 

  Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“. 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

 
 
 
Broj: 011‐58/2014‐02 
Dana: 08.07.2014. godine 
Bački Petrovac 
 

                                                                                                                  P R E D S E D N I K                                                
                                                                                                             SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                                                          Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r. 
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  86. 
 

Na  osnovu  člana  34.  tačka  22.  Statuta  Opštine  Bački  Petrovac  –  prečišćeni  tekst 
(„Službeni  list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj 
XX sednici održanoj dana 08.07.2014. godine, d o n e l a   j e 
 
 

R E Š E N J E 
 

O  DAVANJU  SAGLASNOSTI  NA 
PLAN I PROGRAM RADA 

SLOVAČKOG VOJVOĐANSKOG POZORIŠTA BAČKI PETROVAC, 
ZA 2014. GODINU 

 
 
I 
 
 

  D a j e   s e   s a g l a s n o s t  na Plan i program rada Slovačkog vojvođanskog pozorišta 
za 2014. godinu, koji  je usvojen od strane Upravnog odbora Slovačkog vojvođanskog pozorišta 
na sednici održanoj 26.02.2014. godine. 
  
 

II 
 
 

  Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“. 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

 
 
 
Broj: 011‐59/2014‐02 
Dana: 08.07.2014. godine 
Bački Petrovac 
 

                                                                                               P R E D S E D N I K                                                
                                                                                                     SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                                                           Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r. 
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  87. 
 

Na  osnovu  člana  34.  tačka  22.  Statuta  Opštine  Bački  Petrovac  –  prečišćeni  tekst 
(„Službeni  list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj 
XX sednici, održanoj dana 08.07.2014. godine, d o n e l a  j e 
 
 

R E Š E N J E 
 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA  
PLAN RADA   

MESNE ZAJEDNICE BAČKI PETROVAC ZA 2014. GODINU 
 
 
I 
 
 

  D a  j e     s e     s a g  l a s n o s t   na Plan rada Mesne zajednice Bački Petrovac za 2014. 
godinu,  koji  je usvojen od  strane  Saveta Mesne  zajednice Bački Petrovac na  sednici održanoj 
dana 24.03.2014. godine. 
 
 

II 
 
 

  Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Oštine Bački Petrovac“. 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

 
 
 

Broj: 011‐60/2014‐02 
Dana: 08.07.2014. godine 
Bački Petrovac 
                             
                                                                                                                  P R E D S E D N I K 
                                                                                                               SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                                                           Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r. 
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  88. 
 

Na  osnovu  člana  34.  tačka  22.  Statuta  Opštine  Bački  Petrovac  –  prečišćeni  tekst 
(„Službeni  list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj 
XX sednici, održanoj dana 08.07.2014. godine, d o n e l a  j e 
 
 

R E Š E N J E 
 

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA  
PLAN RADA   

MESNE  ZAJEDNICE  GLOŽAN ZA 2014. GODINU 
 
 
I 
 
 

  D a j e   s e   s a g l a s n o s t  na Plan rada Mesne zajednice Gložan za 2014. godinu, koji 
je  usvojen  od  strane  Saveta Mesne  zajednice  Gložan    na  sednici  održanoj  dana  28.01.2014. 
godine. 
 

II 
 
 

  Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Oštine Bački Petrovac“. 
 
 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 

 
 
 

Broj: 011‐61/2014‐02 
Dana: 08.07.2014. godine 
Bački Petrovac 
                             
                                                                                                                     P R E D S E D N I K 
                                                                                                                    SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                                                           Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r. 
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  89. 
 

На основу члана 126. тачка 6. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, 
бр.  24/2011)  и  члана  34.  тачка  10.  Статута  Општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист 
Општине  Бачки Петровац“,  бр. 1/2014),  Скупштина  општине  Бачки Петровац на  својој XX 
седници, одржаној 08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
I 
 

  АЛЕКСАНДРА  АРСЕНИН,  дипломирани  социолог,  из  Бачке  Паланке,  улица  Браће 
Рибникар бр. 26,   р а з р е ш а в а    с е   од дужности директора Центра за социјални рад 
Општине Бачки Петровац даном доношења овог Решења. 
 
   

II 
 

  Примопредаја дужности између досадашњег директора Центра  за  социјални рад 
Општине Бачки Петровац и новоименованог директора извршиће се на начин, по поступку 
и  у  року  утврђеном  одредбама Протокола  о  примопредаји  дужности  и  службених  аката 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 4/2007). 
 
 

III 
 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 011‐62/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                   Др Рајко Перић, дипл. ецц.,с.р. 
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  90.  
 

На  основу  члана  124.  став  3.  Закона  о  социјалној  заштити  („Службени  гласник 
Републике  Србије“,  бр.  24/2011)  и  члана  34.  тачка  10.  Статута  Општине  Бачки  Петровац 
(„Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки 
Петровац на својој XX седници, одржаној дана 08.07.2014. године, д о н е л а    ј е 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
I 
 

  АЛЕКСАНДРА АРСЕНИН, дипл. социолог из Бачке Паланке, ул. Браће Рибникар бр. 
26,  и м е н у ј е    с е  за  директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, на 
период  од  4  године,  од  дана  именовања  (сагласност  на  именовање  дата  од  стране 
Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, бр. 129‐022‐
496/2014, од 11.06.2014. године).    
 
 

II 
 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац.“ 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број:  011‐63/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац 
 
                                                                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                 Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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 91. 
На  основу  члана 54.  став 2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 

(„Службени  гласник  РС“,  бр.  72/2009,  52/2011  и  55/2013)  и  члана  34.  тачка  10.    Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки  Петровац  на  својој  XX  седници,  одржаној  дана 
08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАН ЧАЈАК“  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
I 
 

  Због истека мандата на који су именовани  р а з р е ш а в а ј у     с е  од дужности 
чланова Школског одбора Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац  досадашњи његови 
чланови: 
 
  1.)  ЈАН  КОЛАР,  дипл.  инг.  машинства  из  Бачког  Петровца,  представник  локалне 
самоуправе; 
  2.)  БОЖЕНА  ЛЕВАРСКА,  васпитачица  из  Бачког  Петровца,  представница  локалне 
самоуправе; 
  3.) ЉУДМИЛА ГРЊОВА, матичар из Кулпина, представница локалне самоупораве; 
  4.)  ВЛАДИМИРА  –  ВЈЕРКА  ЦЕРОВСКА,  из  Бачког  Петровца,  представница  Савета 
родитеља; 
  5.) ЈАН ЛАЧОК, из Бачког Петровца, представник Савета родитеља; 
  6.) МИЛИНА ДУДАШ, из Бачког Петровца, представница Савета родитеља; 
  7.) ВЛАСТИСЛАВ УРБАНЧЕК, из Бачког Петровца, представник Наставничког већа; 
  8.)  МИЛУШКА  АНУШЈАКОВА‐МАЈЕРОВА,  из  Бачког  Петровца,  представница 
Наставничког већа; 
  9.) ЈАН БЕНДА, из Бачког Петровца, представник Наставничког већа. 
 

II 
 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Број:  011‐64/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                  Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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  92. 
На  основу  члана 54.  став 2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 

(„Службени  гласник  РС“,  бр.  72/2009,  52/2011  и  55/2013)  и  члана  34.  тачка  10.    Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки  Петровац  на  својој  XX  седници,  одржаној  дана 
08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАН   ЧАЈАК“  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
I 
 

  У  Школски   одбор   Основне школе   „Јан  Чајак“   у Бачком  Петровцу,  и м е н у ј у  
с е: 
  1.)  КАТАРИНА  МЕЛЕГОВА  МЕЛИХОВА,  пензионерка  из  Бачког  Петровца, 
представница локалне самоуправе; 
  2.)  ВЛАДИМИР  ИВИЧИАК,  свештеник  из  Бачког  Петровца,  представник  локалне 
самоуправе; 
  3.)  БОЖЕНА  ЛЕВАРСКА,  васпитачица  из  Бачког  Петровца,  представница  локалне 
самоуправе; 
  4.) ЈАРОСЛАВ ЧИЕП, из Бачког Петровца, представник Савета родитеља; 
  5.) ТАТИАНА ВУЈАЧИЋ, из Бачког Петровца, представница Савета родитеља; 
  6.) АННА УШЈАК, из Бачког Петровца, представница Савета родитеља; 
  7.) ВЛАСТИСЛАВ УРБАНЧЕК, из Бачког Петровца, представник Наставничког већа; 
  8.)  МИЛУШКА  АНУШЈАКОВА  МАЈЕРОВА,  из  Бачког  Петровца,  представница 
Наставничког већа; 
  9.) ЈАН БЕНДА, из Бачког Петровца, представник Наставничког већа. 

 
II 
 

  Мандат чланова Школског одбора траје четири године, од дана именовања. 
 

III 
 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Број: 011‐65/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                                 Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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  93.  
На  основу  члана 54.  став 2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 

(„Службени  гласник  РС“,  бр.  72/2009,  52/2011  и  55/2013)  и  члана  34.  тачка  10.    Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки  Петровац  на  својој  XX  седници,  одржаној  дана 
08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“  КУЛПИН 

 
I 
 

  Због истека мандата на који су именовани  р а з р е ш а в а ј у     с е  од дужности 
чланова  Школског  одбора  Основне  школе  „Јан  Амос  Коменски“  у  Кулпину  досадашњи 
његови чланови: 
 
  1.)  КАТАРИНА  КОЛАРОВА,  васпитачица  из  Кулпина,  представница  локалне 
самоуправе; 
  2.)  БРАНИСЛАВ  ХАШКА,  аутомеханичар  из  Кулпина,  представник  локалне 
самоуправе; 
  3.) МИХАЛ ДОВИЧИН, предузетник из Кулпина, представник локалне самоупораве; 
  4.) ВЛАДИМИР ЧЕРВЕНИ, из Кулпина, представник Савета родитеља; 
  5.) МИЛАН ПОПОВИЦКИ, из Кулпина, представник Савета родитеља; 
  6.) МИЛИЦА ЈАГОШ, из Кулпина, представница Савета родитеља; 
  7.) ТОДОР РАДАНОВ, из Кулпина, представник Наставничког већа; 
  8.) ТАТЈАНА МИТИЋ, из Кулпина, представница Наставничког већа; 
  9.) СВЕТЛАНА НОГО, из Бачког Петровца, представница Наставничког већа. 
 

II 
 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број:  011‐66/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                                           П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                 Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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  94. 
На  основу  члана 54.  став 2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 

(„Службени  гласник  РС“,  бр.  72/2009,  52/2011  и  55/2013)  и  члана  34.  тачка  10.    Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки  Петровац  на  својој  XX  седници,  одржаној  дана 
08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“  КУЛПИН 

 
I 
 

  У   Школски   одбор  Основне   школе  „Јан   Амос Коменски“  Кулпин    и м е н у ј у   
с е: 
  1.)  КАТАРИНА  КОЛАРОВА,  васпитачица  из  Кулпина,  представница  локалне 
самоуправе; 
  2.) МИХАЛ ДОВИЧИН, предузетник из Кулпина, представник локалне самоуправе; 
  3.)  АНА  ФРАНЦИСТИОВА,  новинарка  из  Кулпина,  представница  локалне 
самоуправе; 
  4.) МАРИЈЕТА ПОПЈОВАНОВ, из Кулпина, представница Савета родитеља; 
  5.) ДАНИЕЛА ХАЛУПКОВА, из Кулпина, представница Савета родитеља; 
  6.) ТИЈАНА ЧЕМАН, из Кулпина, представница Савета родитеља; 
  7.) АННА КОРУНИАКОВА, из Кулпина, представница Наставничког већа; 
  8.) ТОДОР РАДАНОВ, из Кулпина, представник Наставничког већа; 
  9.) СВЕТЛАНА НОГО, из Бачког Петровца, представница Наставничког већа. 

 
II 
 

  Мандат чланова Школског одбора траје четири године  од дана именовања. 
 

III 
 

  Ово Решење објавити у  „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 011‐67/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац                       П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                        
                                                                                                                  Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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   95. 
На  основу  члана 54.  став 2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 

(„Службени  гласник  РС“,  бр.  72/2009,  52/2011  и  55/2013)  и  члана  34.  тачка  10.    Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки  Петровац  на  својој  XX  седници,  одржаној  дана 
08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН“  ГЛОЖАН 

 
I 
 

  Због истека мандата на који су именовани  р а з р е ш а в а ј у     с е  од дужности 
чланова Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“  Гложан   досадашњи 
његови чланови: 
 
  1.)  АНА  МАКИШОВА,  професор  на  Филозофском  факултету  у  Новом  Саду  из 
Гложана, представница локалне самоуправе; 
  2.)  ЈАРМИЛА  БОХУШОВА,  предузетница  из  Гложана,  представница  локалне 
самоуправе; 
  3.) АНА ФЕКЕТЕ, из Гложана, представница локалне самоупораве; 
  4.) АНА ЈАШКОВА, из Гложана, представница Савета родитеља; 
  5.) МАРИЕНА МИШКОВИЦОВА, из Гложана, представница Савета родитеља; 
  6.) ВЛАДИМИР ТКАЧ, из Гложана, представник Савета родитеља; 
  7.) АНА ХУЂАНОВА, из Гложана, представница Наставничког већа; 
  8.)  МАРИА  БАРТОШОВА‐КОРЧОКОВА,  из  Гложана,  представница  Наставничког 
већа; 
  9.) ВЈЕРА СКЛЕНАРОВА, из Гложана, представница Наставничког већа. 
 

II 
 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Број: 011‐68/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                                         П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                 Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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  96. 
На  основу  члана 54.  став 2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 

(„Службени  гласник  РС“,  бр.  72/2009,  52/2011  и  55/2013)  и  члана  34.  тачка  10.    Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки  Петровац  на  својој  XX  седници,  одржаној  дана 
08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН“  ГЛОЖАН 

 
I 
 

  У  Школски  одбор Основне   школе  „Јозеф  Марчок  Драгутин“  Гложан  и м е н у ј у    
с е: 
  1.)  ЈАРМИЛА  БОХУШОВА,  предузетница  из  Гложана,  представница  локалне 
самоуправе; 
  2.) МАРИА ШУЛЦОВА, проф.  словачког  језика из  Гложана,  представница локалне 
самоуправе; 
  3.) ЈАРОСЛАВ КРИШКА, из Гложана, представник локалне самоуправе; 
  4.) МАРЈЕНА КОЛАР, из Гложана, представница Савета Родитеља; 
  5.) МАРИЕНА КУРИШОВА, из Гложана, представница Савета родитеља; 
  6.) АНА ЈАШКОВА, из Гложана, представница Савета родитеља; 
  7.) АНА ХУЂАНОВА, из Гложана, представница Наставничког већа; 
  8.)  МАРИА  БАРТОШОВА‐КОРЧОКОВА,  из  Гложана,  представница  Наставничког 
већа; 
  9.) ВЈЕРА СКЛЕНАРОВА, из Гложана, представница Наставничког већа. 

 
II 
 

  Мандат чланова Школског одбора траје четири године, од дана именовања. 
 

III 
 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број:  011‐69/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац                                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                             Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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     97.         
На  основу  члана 54.  став 2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 

(„Службени  гласник  РС“,  бр.  72/2009,  52/2011  и  55/2013)  и  члана  34.  тачка  10.    Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки  Петровац  на  својој  XX  седници,  одржаној  дана 
08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“  МАГЛИЋ 

 
I 
 

  Због истека мандата на који су именовани  р а з р е ш а в а ј у     с е  од дужности 
чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић досадашњи његови 
чланови: 
 
  1.)  БОГОМИРКА  ЖАГРИЋ,  васпитачица  из  Маглића,  представница  локалне 
самоуправе; 
  2.) НАТАША ШКРБИЋ, студент из Маглића, представник локалне самоуправе; 
  3.)  ВЛАДАН  ПРОКОПОВИЋ,  естрадни  радник  из  Маглића,  представник  локалне 
самоупораве; 
  4.) ДУБРАВКА БОЖИЋ, из Маглића, представница Савета родитеља; 
  5.) ЈАНА БАБИН, из Маглића, представница Савета родитеља; 
  6.) НАДА СИЧ, из Маглића, представница Савета родитеља; 
  7.) СОЊА АНТАНАСИЈЕВИЋ, из Маглића, представница Наставничког већа; 
  8.) ДАРИНКА МИЛАНОВИЋ, из Маглића, представница Наставничког већа; 
  9.) МАРКО ГРБИЋ, из Новог Сада, представник Наставничког већа. 
 

II 
 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број:  011‐70/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац                                                        П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                 Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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    98. 
 

На  основу  члана 54.  став 2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 
(„Службени  гласник  РС“,  бр.  72/2009,  52/2011  и  55/2013)  и  члана  34.  тачка  10.    Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки  Петровац  на  својој  XX  седници,  одржаној  дана 
08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ МАГЛИЋ 

 
I 
 

  У   Школски   одбор   Основне    школе  „Жарко Зрењанин“   Маглић,   и м е н у ј у   
с е: 
  1.)  БОГОМИРКА  ЖАГРИЋ,  васпитачица  из  Маглића,  представница  локалне 
самоуправе; 
  2.) ЖЕЉКА ЖАРКОВИЋ, дипломирани педагог из Маглића, представница локалне 
самоуправе; 
  3.)  ВЛАДАН  ПРОКОПОВИЋ,  естрадни  радник  из  Маглића,  представник  локалне 
самоупораве; 
  4.) ДАЛИБОРКА МИХАJИЛО, из Маглића, представница Савета родитеља; 
  5.) МИЛКА АНТИЋ, из Маглића, представница Савета родитеља; 
  6.) СЛАВИЦА БРКЉАЧ, из Маглића, представница Савета родитеља; 
  7.) МИЛАДА СТАНКОВИЋ, из Бачког Петровца, представница Наставничког већа; 
  8.) СОЊА АНТАНАСИЈЕВИЋ, из Маглића, представница Наставничког већа; 
  9.) МАРКО ГРБИЋ, из Маглића, представник Наставничког већа. 

 
II 
 

  Мандат чланова Школског одбора траје четири године, од дана именовања. 
 

III 
 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Број: 011‐71/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац                                                                                            П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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  99. 
На  основу  члана 54.  став 2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 

(„Службени  гласник  РС“,  бр.  72/2009,  52/2011  и  55/2013)  и  члана  34.  тачка  10.    Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки  Петровац  на  својој  XX  седници,  одржаној  дана 
08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ГИМНАЗИЈЕ „ЈАН КОЛАР“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ 

 
I 
 

  Због истека мандата на који су именовани  р а з р е ш а в а ј у     с е  од дужности 
чланова Школског  одбора  Гимназије  „Јан  Колар“  са  домом  ученика  у  Бачком  Петровцу 
досадашњи његови чланови: 
 
  1.)  МАРИЕНА  КОРОШОВА,  просветни  радник  из  Бачког  Петровца,  представница 
локалне самоуправе; 
  2.) ЈАН СТУПАВСКИ, професор из Гложана, представник локалне самоуправе; 
  3.)  БИЉАНА  ДРАКУЛИЋ,  психолог  из  Маглића,  представница  локалне 
самоупораве; 
  4.) ЛИДИЈА ДУДАШОВА, из Бачког Петровца, представница Савета родитеља; 
  5.) КАТАРИНА СЛАВКОВА, из Бачког Петровца, представница Савета родитеља; 
  6.) ЗДЕНКА РОШКОВА, из Бачког Петровца, представница Савета родитеља; 
  7.) ЈАН КОПЧОК, из Бачког Петровца, представник Наставничког већа; 
  8.)  ВИЕРОСЛАВА  СТРУХАРОВА,  из  Бачког  Петровца,  представница  Наставничког 
већа; 
  9.) ПАВЕЛ ТУРАН, из Бачког Петровца, представник Наставничког већа. 
 

II 
 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Број: 011‐72/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                                        П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                              Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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  100. 
 

На  основу  члана 54.  став 2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 
(„Службени  гласник  РС“,  бр.  72/2009,  52/2011  и  55/2013)  и  члана  34.  тачка  10.    Статута 
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки  Петровац  на  својој  XX  седници,  одржаној  дана 
08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ГИМНАЗИЈЕ „ЈАН КОЛАР“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ 

 
I 
 

  У Школски   одбор  Гимназије „Јан Колар“ са  домом  ученика  у  Бачком Петровцу  
и м е н у ј у   с  е: 
 
  1.)  АНА МАКИШОВА, из Гложана, представница локалне самоуправе; 
  2.) МАРИЕНА КОРОШОВА, из Бачког Петровца, представница локалне самоуправе; 
  3.) САМУЕЛ ЧЕЛОВСКИ, из Бачког Петровца, представник локалне самоупораве; 
  4.) ЖЕЉКО ЈЕЛАЧИЋ, из Маглића, представник Савета родитеља; 
  5.) БИЉАНА БЕНКА, из Бачког Петровца, представница Савета родитеља; 
  6.) ЈАНА КОПЧОКОВА, из Гложана, представница Савета родитеља; 
  7.) ДРАГАНА ПОЛОВИНА, из Новог Сада, представница Наставничког већа; 
  8.) ЈАН КОПЧОК, из Бачког Петровца, представник Наставничког већа; 
  9.) ЖЕЛИСЛАВ МАРУШНИК, из Дебељаче, представник Наставничког већа. 
 

II 
 

  Мандат чланова Школског одбора траје четири године, од дана именовања. 
 

III 
 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број:  011‐73/2011‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                        
                                                                                                                  Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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 101 
                                      

На  основу  члана  34.  тачка  7.  Статута  Општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист 
Општине  Бачки Петровац“,  бр. 1/2014),  Скупштина  општине  Бачки Петровац на  својој XX 
седници одржаној 08.07.2014. године, д о н е л а   ј е 
 

К О Д Е К С   О Б Л А Ч Е Њ А 

 
НА СЕДНИЦАМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Члан 1. 

 
  Кодекс облачења на седницама Скупштине општине Бачки Петровац и Општинског 
већа  Општине  Бачки  Петровац  (у  даљем  тексту:  Кодекс  облачења)  се  доноси  ради 
исказивања  дужног  поштовања  свих  грађана  према  органима  локалне  самоуправе  ‐ 
Скупштини општине Бачки Петровац и Општинском већу. 
 

Члан 2. 
 

Кодекса  облачења  дужни  су  придржавати  се  сви  појединци  који  присуствују 
седницама Скупштине општине Бачки Петровац и Општинског већа. 
 

Члан 3. 
 

  На  седицама  Скупштине  општине  Бачки  Петровац  и  Општинског  већа  жене  – 
одборнице,  директорице  јавних  предузећа,  установа,  организација  и  служби, 
представнице  средстава  јавног  информисања,  грађанке  –  могу  да  су  обучене  не  сувише 
нападно или вулгарно, а то значи: 

- сукња не краћа од пет сантиметара изнад колена, панталоне, сако, џемпер на 
раскопчавање,  блуза,  кошуља  или  мајица  (с  тим,  да  иста  није  провидна,  кратка  или  с 
великим  деколтеом),  хаљина  пристојне  дужине  (уз  услов  да  није  сувише  деколтирана, 
провидна  или  припијена  уз  тело),  чарапе  ненападних  боја  и  дезена,  ципеле  (са  или  без 
штикли ‐ не са превисоким потпетицама) или полузатворене сандале, дискретна шминка и 
накит. 
  Женама није дозвољено да на седницама Скупштине општине и Општинског већа 
носе  хаљине  и  мајице  на  бретеле,  кратке  мајице  које  не  покривају  стомак,  фармерке, 
тренерке  и да буду обувене у патике, кломпе, нануле, отворене сандале и папуче. 
 

Мушкарци  – одборници, директори јавних предузећа, установа, организација и 
служби, представници средстава јавног информисања, грађани ‐ на седницама Скупштине 
општине Бачки Петровац и Општинског већа могу да су обучени на следећи начин: 

- уредно и испеглано одело, мајица са крагном, кошуља (једнобојна, дискрет‐ 
ног дезена),  чарапе ненападних боја и ципеле. 

Мушкарцима није дозвољено да на седницама Скупштине општине и Општинског 
већа  носе  фармерке,  шортсеве  и  бермуде,  атлет  мајице,  тренерке  и  да  буду  обувени  у 
патике, кломпе, нануле, отворене сандале и папуче. 
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Члан 4. 
 

  За примену Кодекса облачења одговорни су председник Скупштине општине Бачки 
Петровац, односно његов заменик и председник Општине Бачки Петровац односно његов 
заменик. 
  У  случајевима  када  се  одредбе  Кодекса  облачења  не  поштују  од  стране 
појединаца,  одговорни  из  става  1.  овог  члана  имају  обавезу  удаљити  исте  са  седнице 
Скупштине општине Бачки Петровац односно Општинског већа.  
 

Члан 5. 
 

  Кодекс  облачења  ступа  на  снагу  даном  доношења  и  исте  ће  бити  објављен  у 
„Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

   
Број: 011‐74/2014‐02 
Дана: 08.07.2014. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                        
                                                                                                              П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                             
                                                                                                               Др. Рајко Перић, дипл. ецц., с.р. 
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На  основу  члана  87.  Статута  Општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист  Општине 

Бачки Петровац“,  број 1/2014 –  пречишћени  текст)  и  члана 27.  став 1.  тачка 4.  Одлуке  о 
утврђивању  накнаде  за  уређивање  грађевинског  земљишта  („Службени  лист  Општине 
Бачки  Петровац“,  број  17/2012,  4/2013  и  2/2014),  Општинско  веће  Општине  Бачки 
Петровац на својој 48. седници одржаној дана   24.06.2014. године, донело је следећу 
 

О  Д  Л  У  К  У  
О УМАЊЕЊУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПРИВРЕДНОМ 

СУБЈЕКТУ Д.О.О. „BLOCKX ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ ‐ ИМПОРТ“ БАЧКИ 
ПЕТРОВАЦ 

 
Члан 1 

  
Привредном субјекту д.о.о. „Blockx предузеће за производњу и експорт ‐ импорт“ 

Бачки  Петровац  умањује  се  накнада  за  уређивање  грађевинског  земљишта  утврђена 
Решењем  Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац,  за 
20%  од  укупног  износа  накнаде  утврђене  применом  мерила  из  Одлуке  о  утврђивању 
накнаде  за  уређивање  грађевинског  земљишта  („Службени  лист  Општине  Бачки 
Петровац“, број 17/2012, 4/2013 и 2/2014). 

Накнада  за  уређивање  грађевинског  земљишта  за  д.о.о.  „Blockx  предузеће  за 
производњу  и  експорт  ‐  импорт  Бачки  Петровац“  након  умањења  износи    591.935,27 
динара. 

Члан 2  
 

  Предметна  накнада  је  умањена  из  разлога  што  је  радна  група  образована 
Решењем Општинског већа Општине Бачки Петровац број 016‐4/344‐2013 од 20. децембра 
2013. године након разматрања релевантне документације утврдила да инвеститор д.о.о. 
„Blockx предузеће за производњу и експорт ‐ импорт“ Бачки Петровац“ испуњава услове из 
члана  27.  став  1.  тачка  4.  Одлуке  о  утврђивању  накнаде  за  уређивање  грађевинског 
земљишта  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  број  17/2012,  4/2013  и  2/2014), 
односно инвеститор има регистровано предузеће у Општини Бачки Петровац које послује 
дуже од 5 година у континуитету а изградњом новог објекта ће проширити своје пословне 
капацитете и тиме омогућити запошљавање нових 10 радника. 
 

Члан 3  
 

Ова Одлука ступа на даном доношења а објавиће се у "Службеном листу Општине 
Бачки Петровац“.  

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 016‐4/134‐2014                        П Р Е Д С Е Д Н И К 
Дана: 25.06.2014                                                                                      ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
Бачки Петровац                                                                                         Павел Марчок, проф., с.р 
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  На  основу  члана  87.  Статута  Општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист  Општине 
Бачки  Петровац“  број  1/2014‐пречишћени  текст)  члана  2.Одлуке  о  Општинском  већу 
Општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  12/2012),на 
основу  члана  3.  Одлуке  о  условима  и  поступку  спровођења  прибављања  и  отуђења 
непосредном погодбом, као и давања у закуп, прибављања и отуђења непокретности из 
јавне својине Општине Бачки Петровац путем јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 4/2014), Општинско веће Општине 
Бачки Петровац на својој 48. седници одржаној 24.06.2014. године, д о н е л о  ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП, ОТУЂЕЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
I 
 

  Образује се Комисија за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у 
јавну својину Општине Бачки Петровац  (у наставку: Комисија)  у саставу: 
 

1. Мирослав Чеман, члан Oпштинског већа Општине Бачки Петровац    
(председник комисије), 

  2.   Самуел Вало, члан Општинског већа Општине Бачки Петровац,   
3.   Мирослав Частвен, виши сарадник за грађевинске радове и надзор Јавног  
       предузећа „Дирекције за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац, 

  4.   Миле Нишић, пензионер, 
  5.   Јан Рибович, председник Савета Месне заједнице Бачки Петровац. 
   
 

II 
 

  Задаци  Комисије  утврђени  су  одредбама  Одлуке  о  условима  и  поступку 
спровођења  прибављања  и  отуђења  непосредном  погодбом,  као  и  давања  у  закуп, 
прибављања  и  отуђења  непокретности  из  јавне  својине Општине  Бачки  Петровац  путем 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 
   
 

III 
 

  Стручне и административно – техничке послове за Комисију обавља службено лице 
Општинске  управе  Општине  Бачки  Петровац  Одељењa  за  буџет,  финансије  и  пореску 
администрацију – службеник за имовинско – правне послове. 
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IV 
 

  Средстава  потребна  за  рад  Комисије  падају  на  терет  буџета  Општине  Бачки 
Петровац. 
 

V 
 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

 
Број: 016‐4/133‐2014  
Дана: 25.06.2014. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                                          П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                 ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
                                                                                                                    Марчок Павел, проф., с.р. 
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  На  основу  члана  87.  Статута  Општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист  Општине 
Бачки  Петровац“  број  1/2014‐пречишћени  текст),  након  разматрања  предлога  Годишњег 
програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопривредног  земљишта  Општине  Бачки 
Петровац за 2014 годину Општинско веће Општине Бачки Петровац је размотрило предлог 
Решења о накнади лицима ангажованим на  спровођењу противградне одбране  те    је на 
својој 48. седници одржаној дана 24.06.2014. године, једногласно донело следеће 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О НАКНАДИ ЛИЦИМА АНГАЖОВАНИМ НА СПРОВОЂЕЊУ ПРОТИВГРАДНЕ ОДБРАНЕ 
 
I 
 

  Лицима  ангажованим  од  стране  Републичког  хидрометеоролошког  завода  на 
спровођењу  мера  противградне  одбране,  на  територији  Општине  Бачки  Петровац, 
припада накнада за њихово ангажовање. 
 
  Накнада  из  претходног  става  износи  нето  4.000,00  динара  месечно  за  период 
ангажовања и то од 1. маја до 31. августа 2014. године (четири месеца). 
 
  Средства  се  обезбеђују  у  буџету  општине  Бачки  Петровац  у  разделу  1.  глава  02. 
ФОНД  ЗА  ЗАШТИТУ  И  УНАПРЕЂЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ЗЕМЉИШТА  позиција  13. 
економска класификација 424 – специјализоване услуге. 
 

II 
 

  Лица  ангажована  на  спровођењу противградне  одбране  којима  припада накнада 
из тачке И овог решења су: 
 

1. ХНИЛИЦА ЈАН, ЈМБГ: 0309953800099, Косовска 8., Бачки Петровац 
2. ХНИЛИЦА МАРИА, ЈМБГ: 0412959805071,  Косовска 8., Бачки Петровац 
3. МРАВИК ЈАН, ЈМБГ: 0908956800074, Масарикова 37., Гложан 
4. МУРТИНОВА ДАНИЈЕЛА, ЈМБГ: 1707993809500, Масарикова 44., Гложан 
5. МИЈАВЕЦ  ЗУЗАНА, ЈМБГ: 2806943805085, Коменског52., Кулпин 
6. ЛОМИАНСКИ ЈАН, ЈМБГ: 1111995800144, Првомајска 64., Кулпин 
7. БАРАЊИ ИШТВАН, ЈМБГ: 0509967800112, Боре Продановића, Маглић 
8. БАРАЊИ ДРАГАН, ЈМБГ: 1511992800023, Боре Продановића, Маглић 
 

 
III 
 

  О  спровођењу  овог  решења  стараће  се  Оделење  за  буџет,  финансије  и  пореску 
администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
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IV 
 
 

  Ово решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

 
 
Број: 016‐4/131а‐2014 
Дана: 24.06.2014. године 
Бачки Петровац                                  П Р Е Д С Е Д Н И К  
                ОПШТИНЕ  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
                                  Павел  Марчок, проф., с.р. 
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  105. 
На  основу  члана  87.  Статута  општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист  Општине 

Бачки  Петровац“,  број  1/2014‐пречишћени  текст),  члана  9.  Одлуке  о  комуналним 
делатностима  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  17/2012)  Општинско  веће 
Општине  Бачки  Петровац  на  својој  49.  телефонској  седници  разматрало  је  ЗАХТЕВ  ЈКП 
„Прогрес“  ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА бр. 83/2014 од 
09.06.2014. године, те је једногласно донело следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НОВЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП „ПРОГРЕС“ 
 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 
I 
 

    Даје  се  сагласност  на  предлог  цена  комуналних  услуга    ЈКП  „Прогрес“  за 
следеће производе и услуге:  
 
 

ВРСТА УСЛУГА  ЦЕНА БЕЗ ПДВ‐а  ЦЕНА СА  ПДВ‐ом 

I  ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ‐по м³‐ месечно 

1  ДОМАЋИНСТВА 
                               
45.99  

                                  
50.59  

2  ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
                            
114.89  

                               
126.38  

3 

 
ЗАЈЕДНИЧКИ ВОДОМЕР ЗА  
ДОМАЋИНСТВО И ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ  
ПРЕДУЗЕТНИЦИ 

                               
68.99  

                                         
75.89  

II  ТРОШКОВИ НОВОГ ПРИКЉУЧКА НА ПОСТОЈЕЋУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

1  ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 
                      
22,668.86  

                         
24,935.75  

2  ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
                      
39,777.43  

                         
43,755.18  

3  ПАРАЛЕЛНИ ( КОНТРОЛНИ) ВОДОМЕР 
                      
14,486.83  

                         
15,935.52  

4  ХИДРАНТСКИ ПРИКЉУЧАК 
                      
59,880.01  

                         
65,868.02  
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III  ТРОШКОВИ ИСКЉУЧИВАЊА И ПОНОВНОГ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ  

ЗБОГ НЕРЕДОВНОГ ПЛАЋАЊА 

1  ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА 
                      
12,831.45  

                         
14,114.60  

2  ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
                      
25,662.86  

                         
28,229.12  

IV  ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ‐ м³ ‐ месечно 

1  ГРАЂАНИ 
                               
45.99  

                                  
50.59  

2  ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 
                            
114.89  

                               
126.38  

3 

 
ЗАЈЕДНИЧКО МЕРНО МЕСТО ‐ ПРАВНА  
ЛИЦА И ГРАЂАНИ 

                               
68.99  

                                  
75.89  

V  ИЗНОШЕЊЕ, ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА ‐ месечно 

1  ДОМАЋИНСТВА 
                            
229.92  

                               
252.92  

2  СТАРАЧКА ДОМАЋИНСТВА 
                            
114.76  

                               
126.24  

3  НЕНАСТАЊЕНЕ КУЋЕ 
                            
114.90  

                               
126.39  

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА ‐ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 

СМЕЋЕ ‐ месечно 

I ГРУПА   ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗАДУЖЕЊА БЕЗ ПДВ‐а 229.92   СА ПДВ‐ом 252.92 
У  ову  групу  спадају:  кројачи,  столари,  обућари,  часовничари  ,крзнари,  оптичари, 
фризери, златари, 

адвокати, каменоресци, стаклоресци, козметичари, аутошколе, агенције за пружање  
интелектуалних  услуга,  разна  удружења  (  друштва,  клубови,  савези,  галерије), 
трафике, бутици, 
 цвећаре,  кућни  љубимци,књижаре  и  папирнице  и  сродне 
делатности. 

II  
ГРУПА  ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗАДУЖЕЊА БЕЗ ПДВ‐а 735.682 , СА ПДВ‐ ом 809.25 

У ову групу спадају: 

*продаја  или  одржавање  (поправка)  моторних  возила,пољопривредих  машина  и 
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опреме, 

бицикала и мотоцикала, 

* продаја или одржавање  ( оправка ) предмета за личну употребу и за домаћинства; 

* продаја или одржавање рачунарских система и остале; 

* производња или продаја погребне опреме; 
*  производња  или  продаја  грађевинског  материјалла  и 
опреме; 

* производња или продаја чаја и кафе; 
*  угоститељски  објекти  типа  кафеа  или  бифеа  површине  до  50  м2  и  сродне 
делатности 

III 
ГРУПА  ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗАДУЖЕЊА БЕЗ ПДВ‐а 1.149,49 СА ПДВ‐ом 1.264,44 

У ову групу спадају: 

* производња или продаја хлеба,пецива,кора, брашна; 

* производња или продаја свежих колача и других производа од теста; 

*  производња  или  продаја  сладоледа  и  других  смрзнутих 
смеса; 

* трговина на мало воћем и поврћем; 

* трговина на мало месом,производима од меса и рибом; 

 апотеке, 

*  производња  или  продаја  прехрамбених  производа  и  пића  до  25  м²  и  сродне 
делатности 

IV 
ГРУПА 

ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗАДУЖЕЊА БЕЗ ПДВ‐а 2.298.99 са ПДВ‐ом 2.528.89 

У ову групу спадају: 

* производња или продаја прехрамбених производа и пића преко 25 м² ; 

* хотелско‐ ресторанске услуге, продавнице брзе хране, пицерије, печењаре; 

* производња или продаја зграве хране; 

* производња или продаја сточне хране; 

* штампарско ‐ графичке услуге; 

* пољопривредне апотеке; 

*  угоститељски  објекти  типа  кафеа  или  бифеа  површине  преко  50  м²  и  сродне 
делатности 

V ГРУПА  ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗАДУЖЕЊА БЕЗ ПДВ‐а 5.287.64 са ПДВ‐ом 5.816,41 

У ову групу спадају: 

* производња или продаја хемикалија и хемијских производа; 

*  производња  или  продаја  моторних 
горива; 
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* производња производа од гуме и пластичних маса; 

*  производња  млека  и  млечних 
производа; 

* кланица; 

* производња метли и сродне 
делатности 

ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ ‐ ПАУШАЛНИ ИЗНОС ЗАДУЖЕЊА БЕЗ ПДВ‐а 9.23, СА ПДВ‐ом 10,16 

 Пословни потрошачи који имају пословне јединице продајно‐услужног карактера за   

сваку пословну јединицу по м² плаћа месечни паушал по врсти делатности утврђене 
за  

приватне предузетнике; 

пословни  потрошачи  свих  делатности  чија  је  месечна  фактура  нижа  од  паушалне 
цене 
  И  групе  предузетника  плаћају  цену  као  приватни 
предузетници; 

VI     САХРАЊИВАЊЕ 

За насељено место Бачки Петровац и Кулпин 

* ископ обичне јаме и сахрањивање  
   

5,517.52  
  

6,069.28 

* ископ јаме на спрат и сахрањивање  
   

7,356.68  
  

8,092.35 

* ископ јаме за плоче и сахрањивање          
   

8,459.25  
  

9,305.18 

* ископ јаме за друго сахрањивање  

на истој локацији и сахрањивање                  
   

5,517.52  
  

6,069.28 

* цена сахрањивања лица са пребивалиштем 

ван територије Бачки Петровац                      
   

14,713.38  
  

16,184.72 
*  продужетак  резервације  на  даљих  5 
година 

   
1,149.49  

  
1,264.44 

употреба капеле                                                  
   

6,896.90  
  

7,586.59 

За насељена места БАЧКИ ПЕТРОВАЦ и КУЛПИН 

* накнада за одржавање гробља                     68.99  75.89

* сахрањивање евидентираних социјалних случајева  

 основне цене сахрањивања умањују се за 30%  
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VII   ПОВЕРАВАЊЕ ВРШЕЊА ДЕЛА ПОСЛОВА И ИЗНОШЕЊЕ ФЕКАЛИЈА 

* Чишћење септичких јама      1,311.40                      1,442.54                

* Поверавање вршења дела послова 
                      
53,827.82  

                         
59,210.61  

VIII  УСЛУГА ЕКСХУМАЦИЈЕ 

* Услуга ексхумације ‐ до 5 година 
                    
115,043.90  

                       
126,548.29  

* Услуга ексхумације ‐ у 6 години 
                    
106,199.99  

                       
116,819.99  

* Услуга ексхумације ‐ у 7 години 
                    
100,894.64  

                       
110,894.11  

* Услуга ексхумације ‐ у 8 години 
                      
98,241.99  

                       
108,066.19  

* Услуга ексхумације ‐ у 9 години 
                      
89,854.33  

                         
98,839.77  

* Услуга ексхумације ‐  после 10 година 
                      
81,690.86  

                         
89,859.95  

IX  КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ 

* Грађани  46.71  51.39
 

II 
 

  Ово решење ступа на снагу даном доношења а нови ценовник комуналних 
услуга ће се примењивати од 1. јuла 2014. године 
 

III 
 

Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 

Број: 016‐4/141‐2014 
Дана: 30. јуна 2014. године                   П Р Е Д С Е Д Н И К  
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ            ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
                                                                                                                         Марчок Павел, проф., с.р. 
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 106. 
 
 Na  osnovu  člana  70.  Zakona  o  budžetskom  sistemu  («Sl.glasnik  RS»  br.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 i 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr. i 108/2013) i člana 11. Odluke o budžetu 
Opštine  Bački  Petrovac  za  2014.  godinu  («Sl.list Opštine  Bački  Petrovac»  br.  15/2013)  nakon 
razmatranja  predloga Rešenja o upotrebi  sredstava  tekuće budžetske  rezerve Opštinsko  veće 
Opštine Bački Petrovac na svojoj   48 sedinci održanoj dana 24.06.2014. godine  jednoglasno  je 
donelo sledeće 
 
 
 

R  E   Š   E   N   J   E 
 

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 
 

 
1.  Iz  sredstava    obezbeđenih  Odlukom  o    budžetu  Opštine  Bački  Petrovac  za  2014. 

godinu razdeo 2. glava 02. pozicija 28. ekonomska klasifikacija 499  «Tekuća budžetska rezerva» 
o d o b r a v a    s e   upotreba sredstava u iznosu 381.000,00 dinara za otvaranje aproprijacije u 
razdelu  3.  glava  14  –  Slovačko  vojvođansko  pozorište  Bački  Petrovac,  pozicija  122.1, 
ek.klasifikacija 511 – Zgrade  i građevinski objekti,  za  isplatu  izvedenih  radova na  sanaciji dela 
stepeništa Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac. 

 
 
2.  O  realizaciji  ovog  Rešenja  staraće  se  Odelenje  za  budžet,  finansije  i  poresku 

administraciju  Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. 
 
 

3. Ovo Rešenje objaviti u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac». 
 
 

 
Republika Srbija 

Autonomna pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

OPŠTINSKO VEĆE 
 
 
 
 

Broj:  016‐4/132‐2014                                                                           PREDSEDNIK OPŠTINE                                                     
Datum: 25.06.2014 . godine                                                                       
Bački Petrovac                                                                                   Pavel Marčok, prof., s.r.                                                   
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   107. 
 
 Na  osnovu  člana  70.  Zakona  o  budžetskom  sistemu  («Sl.glasnik  RS»  br.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 i 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr. i 108/2013) i člana 11. Odluke o budžetu 
Opštine  Bački  Petrovac  za  2014.  godinu  («Sl.list  opštine  Bački  Petrovac»  br.  15/2013)  nakon 
razmatranja  predloga Rešenja o upotrebi  sredstava  tekuće budžetske  rezerve Opštinsko  veće 
Opštine Bački Petrovac na  svojoj   48  sedinci održanoj dana 24.06.2014 godine  jednoglasno  je 
donelo sledeće 
 

 
R  E   Š   E   N   J   E 

 
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 

 
 

1.  Iz  sredstava  obezbeđenih  Odlukom  o  budžetu  Opštine  Bački    Petrovac  za    2014. 
godinu razdeo 2.  glava 02. pozicija 28. ekonomska klasifikacija 499 «Tekuća budžetska rezerva» 
o d o b r a v a    s e   upotreba sredstava u iznosu 340.000,00 dinara za otvaranje aproprijacije u 
razdelu  3.  glava  01  – Opštinska  uprava,  pozicija  40.2,  ek.klasifikacija  441  – Otplata  domaćih 
kamata,  za  isplatu  zatezne  zakonske  kamate  Pokrajinskom  sekretarijatu  za  poljoprivredu, 
vodoprivredu  i  šumarstvo  na  dodeljena  a  neutrošena  sredstva  dobijena  po  projektu 
„Rekonstrukcija bunara za potrebe sistema vodovoda u Gložanu“. 

 
 
2.  O  realizaciji  ovog  Rešenja  staraće  se  Odelenje  za  budžet,  finansije  i  poresku 

administraciju  Opštinske uprave  Opštine Bački Petrovac. 
 

 
3. Ovo Rešenje objaviti u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac». 
 
 

 
 

Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
OPŠTINSKO VEĆE 

 
 
   

Broj: 016‐4/132a ‐2014                                                                       PREDSEDNIK OPŠTINE 
Datum:  25.06.2014                                                                              
Bački Petrovac                                                                                    Pavel Marčok, prof., s.r.                                               
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  108.  
 
  Na  osnovu  člana  70.  Zakona  o  budžetskom  sistemu  («Sl.glasnik  RS»  br.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 i 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr. i 108/2013) i člana 11. Odluke o budžetu 
Opštine  Bački  Petrovac  za  2014.  godinu  («Sl.list Opštine  Bački  Petrovac»  br.  15/2013)  nakon 
razmatranja  predloga Rešenja o upotrebi  sredstava  tekuće budžetske  rezerve Opštinsko  veće 
Opštine Bački Petrovac na svojoj   48. sedinci održanoj dana 24.06.2014. godine  jednoglasno  je 
donelo sledeće 
 

R  E   Š   E   N   J   E 
 

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 
 

 
1.  Iz  sredstava  obezbeđenih  Odlukom  o  budžetu    Opštine  Bački  Petrovac  za    2014. 

godinu razdeo 2. glava 02. pozicija 28. ekonomska klasifikacija 499 «Tekuća budžetska rezerva» 
o d o b r a v a    s e   upotreba sredstavau iznosu 70.000,00 dinara za povećanje aproprijacije u 
razdelu 3. glava 01 – Opštinska uprava, pozicija 43, ek.klasifikacija 485– Naknade štete nanete 
od strane državnih organa, za isplatu naknade nematerijalne štete nastale od ujeda pasa lutalice 
a na osnovu vansudskog poravnanja broj: 74/2014 zaključenog dana 17.06.2014. godine između 
Stojišin Marije iz Bačkog Petrovca i Opštine Bački Petrovac. 

 
2.  O  realizaciji  ovog  Rešenja  staraće  se  Odelenje  za  budžet,  finansije  i  poresku 

administraciju  Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. 
 

3. Ovo Rešenje objaviti u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac» 
 
 

 
 

Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
OPŠTINSKO VEĆE 

 
 
 

Broj:  016‐4/132b‐2014                                                                                   PREDSEDNIK OPŠTINE                                                   
Datum: 25.06.2014                                                                                                                                   
Bački Petrovac                                                                                                Pavel Marčok, prof., s.r. 
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  109. 
 
  Na  osnovu  člana  70.  Zakona  o  budžetskom  sistemu  («Sl.glasnik  RS»  br.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 i 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr. i 108/2013) i člana 11. Odluke o budžetu 
opštine  Bački  Petrovac  za  2014.  godinu  («Sl.list Opštine  Bački  Petrovac»  br.  15/2013)  nakon 
razmatranja  predloga Rešenja o upotrebi  sredstava  tekuće budžetske  rezerve Opštinsko  veće  
Opštine Bački Petrovac na svojoj   48. sedinci održanoj dana 24.06.2014 godine  jednoglasno  je 
donelo sledeće 
 
 

R  E   Š   E   N   J   E 
 

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 
 

 
1.  Iz  sredstava    obezbeđenih  Odlukom  o  budžetu  Opštine    Bački  Petrovac  za  2014. 

godinu razdeo 2. glava 02. pozicija 28. ekonomska klasifikacija 499 «Tekuća budžetska rezerva» 
o d o b r a v a    s e   upotreba sredstavau iznosu 70.000,00 dinaraza povećanje aproprijacije u 
razdelu 3. glava 01 – Opštinska uprava, pozicija 43, ek.klasifikacija 485– Naknade štete nanete 
od strane državnih organa, za isplatu naknade nematerijalne štete nastale od ujeda pasa lutalice 
a na osnovu vansudskog poravnanja broj: 74/2014 zaključenog dana 02.06.2014. godine između 
Bohuš Marijene iz Bačkog Petrovca i Opštine Bački Petrovac. 

 
 
2.  O  realizaciji  ovog  Rešenja  staraće  se  Odelenje  za  budžet,  finansije  i  poresku 

administraciju  Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. 
 
 

3. Ovo Rešenje objaviti u «Službenom listu Opštine Bački Petrovac» 
 
 

 
 

Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
OPŠTINSKO VEĆE 

 
 
 

Broj:  016‐4/132c‐2014                                                                                          PREDSEDNIK OPŠTINE                                             
Datum: 25.06.2014                                                                             
Bački Petrovac                                                                                                    Pavel Marčok, prof., s.r.                                          
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 110. 

 
  На о снову члана 79. став 1. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац (Службени 
лист  Општине  Бачки  Петровац“  број  11/2008,  4/2009,  4/2011  и  14/2013),  председник 
Општине Бачки Петровац, дана 23. јуна 2014. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ  ЗА  ПРУЖАЊЕ  ПОМОЋИ  ИЗБЕГЛИЦАМА 
 

Члан 1. 
 

Образује се Комисија за пружање помоћи избеглицама (у даљем тексту: Комисија) 
у следећем саставу: 

1. Катарина Рашета, општински јавни правобранилац – председница; 
2. Мирослав Чеман, заменик председника општине ‐ члан;  
3. Растислав Лабат, повереник за избеглице и миграције – члан; 
4. Александра Арсенин, директорка Центра за социјални рад – члан; 
5. Мирослав Частвен, виши сарадник за грађевинске радове и надзор Дирекције за 

грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности – члан; 
6.  Милушка  Понигерова,  представница  Националне  службе  за  запошљавање  – 

члан. 
Члан 2. 

 
  Задатак  Комисије  је  реализација  Уговора  о  сарадњи  закључених  између 
Комесаријата за избеглице и миграције и Општине Бачки Петровац, који су у Комесаријату 
за избеглице и миграције заведени под бројевима 9‐9/56 и 9‐9/47 дана 23.04.2014. године 
а у Општинској управи Општине Бачки Петровац под бројевима 016‐1/91‐2014 и 016‐1/92‐
2014 дана 16.04.2014. године, као и свих уговора који ће се евентуално закључити у 2014. 
години између Комесаријата за избеглице и миграције и Општине Бачки Петровац а који 
ће се односити на пружање помоћи избеглицама на територији Општине Бачки Петровац. 
 

Члан 3. 
 

Ово  решење  ступа  на  снагу  даном  доношења  и  објавиће  се  у  „Службеном  листу 
Општине Бачки Петровац“.   
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачки Петровац 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
Број: 016‐1/151‐2014 
Дана:  23.06.2014. године 
Бачки Петровац                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
     Павел Марчок, проф.,с.р. 
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  111. 
 

На  основу  члана  4.  став  2.  Уговора  о  сарадњи  на  реализацији  „Програма 
коришћења  средстава  за  решавање  стамбених  потреба  и  друге  програме  интеграције 
избеглица  у  2014.  години”,  закљученим  између  Комесаријата  за  избеглице  и  миграције 
Републике  Србије  (у  даљем  тексту:  Комесаријат)  и  Општине  Бачки  Петровац  (у  даљем 
тексту:  Општина),  а  који  је  у  Комесаријату  заведен  под  бројем  9‐9/56  дана  23.04.2014. 
године  а  у  Општини  под  бројем  016‐1/91‐2014  дана  16.04.2014.  године,  Комисија  за 
пружање помоћи избеглицама  (у даљем  тексту:  Комисија),  на  својој  I  седници одржаној 
дана 26.06.2014. године, донела је: 
 

П Р А В И Л Н И К  
 

о условима, мерилима и поступку за избор корисника и доделу помоћи за 
побољшање услова становања избеглица набавком грађевинског материјала 

 
 

Члан 1. 
 

Овим  правилником  уређују  се  услови,  мерила  и  поступак  за  избор  корисника  и 
доделу  помоћи  за  побољшање  услова  становања  породицама  избеглица  у  процесу 
интеграције  на  територији Општине  набавком  грађевинског материјала  (у даљем  тексту: 
Помоћ). 
 

Члан 2. 
 

Помоћ  могу  да  остваре  породице  избеглица  уколико  подносилац  захтева  и  
чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове: 
 

1) да имају избеглички статус, односно решење о престанку статуса избеглице; 
2) да су смештени у колективном центру или неадекватном приватном смештају; 
3) да имају држављанство Републике Србије или поднет захтев за пријем; 
4) да  не  поседују  непокретност  у  Републици  Србији,  држави  порекла  или  другој 

држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;  
5) да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба; 
6) да  нису  ушли  у  посед  своје  обновљене  или  неоштећене  имовине,  исту  нису 

отуђили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли да 
реше стамбено питање; 

7) да нису повратници из миграције у треће земље; 
8) да поседују непокретност коју су саме прибавиле са грађевинском дозволом или је 

поднет захтев за легализацију наведене непокретности и  
9) да непокретност не испуњава основне услове становања  

 
Члан 3. 

 
Помоћ  се  одобрава  као  једнократна  и  бесповратна  у  грађевинском  материјалу 

неопходном за обезбеђивање основних услова становања, а највише до 550.000 динара по 
породичном домаћинству. 
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Право наменског располагања средствима за Помоћ има Општина. 
 
Намена средстава из става 1. овог члана је пружање помоћи за побољшање услова 

становања породицама избеглица у процесу интеграције на територији јединице локалне 
самоуправе, набавком грађевинског материјала.    
 

Члан 4. 
 

Сви  подносиоци  захтева  остварују  Помоћ  под  условима,  мерилима  и  у  поступку 
који су утврђени овим правилником. 
 

Члан 5. 
   

Ред  првенства  за  доделу  Помоћи  утврђује  се  на  основу  броја  бодова  које 
подносилац захтева оствари, а према следећим мерилима:  
 
1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.  
Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова. 
2) Породично домаћинство чији  је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима 
бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом 
члану – 20 бодова. 
3) Број малолетне деце у породичном домаћинству: 
3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова; 
3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова; 
4)  Број  малолетне  деце  или  деце  на  редовном  школовању  у  једнородитељском 
породичном домаћинству:  
4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова; 
4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова; 
4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова. 
5)  Породично  домаћинство  са  дететом  са  инвалидитетом  или  сметњама  у  развоју:  по 
породичном домаћинству – 20 бодова. 
6) Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства: 
6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова; 
6.2)  породично  домаћинство  које  станује  у  изнајмљеном  простору  без  основних 
хигијенско‐санитарних услова – 20 бодова; 
7) Материјални положај породичног домаћинства: 
7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне   
зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова; 
7.2)  породично  домаћинство  са  приходима  испод  50%  просечне  месечне  зараде  без 
пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 20 бодова. 
8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење: 
8.1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова   
његовог породичног домаћинства: 
– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова; 
– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова. 
8.2)  по  основу  телесног  оштећења подносиоца  захтева  или  чланова његовог  породичног 
домаћинства: 
– за телесно оштећење 100% – 20 бодова; 
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– за телесно оштећење 90% – 15 бодова; 
– за телесно оштећење 80% – 10 бодова. 
Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, 
Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу  кога  то лице добија 
више бодова. 
9) Болести од већег социјално–медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој 
заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова. 
Ово  мерило  се  примењује  ако  подносилац  захтева  или  чланови  његовог  породичног 
домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана. 
10) Бруто површина непокретности, по члану породичног домаћинства: 
10.1) до 15 м² – 50 бодова; 
10.2) до 24 м² – 30 бодова; 
11) Породично домаћинство за које се приликом обиласка терена установи да је изузетно 
неопходно побољшати услове становања – 30 бодова. 
 

Члан 6. 
 

Уколико два или више подносилаца захтева имају исти број бодова, предност има 
подносилац захтева који: 
 

1) има већи број малолетне деце,  
2) има трудну жену у породичном домаћинству, 
3) већи број чланова породичног домаћинства, 
4) има мање приходе по члану породичног домаћинства, 
5) дуже борави на подручју општине. 

 
Члан 7. 

 
Комисија објављује  јавни позив избеглицама које бораве на територији Општине, 

да у одређеном року, поднесу захтев за доделу Помоћи.  
Јавни  позив  из  става 1.  овог  члана  објављује  се  на  огласним  таблама Општинске 

управе и месним канцеларијама Општине. 
Проверу  навода  из  поднетих  захтева  на  терену  врши  Општина.  Комесаријат  ће 

пружити сву потребну стручну помоћ. 
Уколико  се  појаве  нови  и  важни  елементи  везани  за  претходно  обрађен  захтев, 

Комисија задржава право на поновно разматрање захтева. 
 

Члан 8. 
 

Уз  захтев,  који  се  подноси  у  Општини,  подносилац  захтева  је  дужан  да  достави 
следеће доказе: 
‐  личну  карту  или  избегличку  легитимацију  за  себе  и  пунолетне  чланове  породичног 
домаћинства а за малолетнике извод из матичне књиге рођених; 
‐ решење о стицању/престанку статуса избеглице за подносиоца захтева; 
‐ уверење о држављанству или решење о пријему у држављанство или доказ о поднетом 
захтеву за пријем у држављанство за себе и чланове породичног домаћинства; 
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‐  изјаву  оверену  у  општинском  органу  управе  или  суду  да  он  и  чланови  његовог 
породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији, држави порекла 
или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање; 
‐  изјаву  оверену  у  општинском  органу  управе  или  суду  да  он  и  чланови  његовог 
породичног  домаћинства  нису  укључени  у  неки  други  пројекат  за  трајно  решавање 
стамбених потреба; 
‐  изјаву  оверену  у  општинском  органу  управе  или  суду  да  он  и  чланови  његовог 
породичног домаћинства нису повратници из миграције у треће земље; 
‐  изјаву  оверену  у  општинском  органу  управе  или  суду  да  он  и  чланови  његовог 
породичног домаћинства нису  ушли у посед  своје обновљене или неоштећене имовине, 
исту нису отуђили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли 
да реше своје стамбено питање;  
‐ извод из земљишних књига или лист непокретности, купопродајни уговор или други акт 
којим се доказује право својине;  
‐ дозволу за градњу или потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, тј. 
потврду  да  се  непокретност  може  легализовати  и  уверење  надлежног  органа  да  се 
земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну 
стамбену градњу; 
‐ потврду послодавца о радном односу и висини зараде,  потврда Националне службе за 
запошљавање,  одсечак  од  пензије  или  други  одговарајући  документ  о  висини  примања 
подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (за претходни месец, или 
квартал или др.) 
‐ потврду надлежне образовне иснтитуције о редовном школовању; 
‐ решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу 
која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју; 
‐  решење  о  смањењу  или  губитку  радне  способности  и  телесном  оштећењу  за  члана 
породице које је инвалидно лице; 
‐  лекарски налази не  старији од  годину дана,  за  члана породице  са обољењем од већег 
социјално‐медицинског значаја; 
‐  за  једнородитељску  породицу  прилаже  се  потврда  о  смрти  брачног  друга;  решење 
надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених 
деце  без  утврђеног  очинства  и  решење  о  разводу  брака;  у  случају  породичног 
домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе 
или  суду  да  се  непосредно  брине  о  детету  и  да  самостално  обезбеђује  средства  за 
издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а 
да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу; 
‐  потврду  надлежног  органа/организације  за  члана  породичног  домаћинства  који  је 
настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше СФРЈ;   

‐  жртве  сексуалног/породичног  насиља  прилажу  пресуду  надлежног  суда  или  извештај 

Центра за социјални рад; 
Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се 

проверавају од стране Општине приликом пријема захтева. 
 

Члан 9. 
 

Поступак за доделу Помоћи спроводи Комисија.  
Комисију  решењем  именује  председник  општине.  У  раду  Комисије,  по  потреби, 

може учествовати и представник Комесаријата за избеглице и миграције. 
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Мандат Комисије траје до завршетка пројекта, тј. уградње грађевинског материјала 
у складу са уговором који Општина склапа са корисником. 
 
 

Члан 10. 
 

Комисија ради у седницама и одлучује већином гласова од присутних чланова. 
Председник Комисије сазива седницу и руководи радом Комисије. 
Записник  о  раду  Комисије  води  записничар  и  сваки  члан  Комисије  добија  по 

примерак.  Записнике  и  осталу  документацију  о  раду  Комисије,  као  документа  трајне 
вредности, чува Општина. 
 

Члан 11. 
 

Комисија обавља следеће послове: 
 

1) Усваја правилник и објављује јавни позив;  
2) Разматра поднете захтеве и утврђује чињенично стање на терену; 
3) Утврђује предлог листе реда првенства; 
4) Припрема материјал за Општинско веће, за одлучивање по приговорима;  
5) Доноси Одлуку о коначној листи реда првенства;  
6) Припрема  примерке  записника,  извештаје  и  листу  корисника  потребне    за 

правдање средстава Комесаријату. 
 

Члан 12. 
 

Након  разматрања  приспелих  захтева  Комисија  сачињава  предлог  листе  реда 
првенства, која се објављује на огласним таблама Општине. 

На  објављени  предлог  листе  реда  првенства  подносилац  захтева  може  уложити 
приговор Савету за миграције, односно Општинском већу, преко Комисије Општине, у року 
од 8 дана од дана објављивања предлога листе реда првенства. 

Након  одлучивања  о  приговорима  по  Одлуци  Савета  за  миграције,  односно 
Општинског већа, Комисија доноси Одлуку о коначној листи која се објављује на огласним 
таблама Општине. 
 

Члан 13. 
 

На  основу  Одлуке  Комисије  о  коначној  листи,  Општина  и  корисник  коме  је 
додељена помоћ закључују уговор у писаној форми којим се регулишу међусобна права и 
обавезе  потписника  уговора,  као  и  рок  у  коме  је  корисник дужан да  у  стамбени објекат 
угради добијени грађевински материјал. 

Власник  додељеног  грађевинског  материјала,  до  уградње  у  стамбени  објекат,  је 
Општина. 

Право и обавезу контроле наменског и рационалног коришћења додељене помоћи 
има Општина, о чему ће сачинити записник. 

Корисник  постаје  власник  додељеног  грађевинског  материјала  по  извршеној 
уградњи у стамбени објек 
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Члан 14. 

 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 

Општине Бачки Петровац“. 
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