
   

       С л у ж б е н и    л и с т 
 
                                            Општине  Бачки Петровац 
 
 
Број: 8                                              Бачки Петровац                        
Година: LI                                                       28. новембра 2015. год. 
 
 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 

I      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

106. -  Oдлука о укидању Фонда за развој пољопривреде Општине Бачки 
 Петровац, 
   
107. -   Решење о давању сагласности на Годишњи план  рада Предшколске     
            установе „Вчиелка“ Бачки Петровац за радну 2015/2016 годину, 
 
108. -   Решење о  разрешењу в.д. директора Здравствене установе Дом здравља            
           „Бачки Петровац“, Бачки Петровац, 
 
109. -   Решење о именовању директора Здравствене установе Дом здравља   
            „Бачки Петровац“, Бачки Петровац 
 
110. -   Решење о именовању новог заменика председника Комисије за     
            спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки  
            Петровац – к.о.  Бачки Петровац, 
 
111. -   Решење о разрешењу чланице Комисије за буџет и  финансије, 
 
112. -   Решење о избору  новог члана Комисије за буџет и финансије, 
 
113. -   Решење о  разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јан   
            Чајак“ у Бачком Петровцу, 
 
114. -   Решење о именовању новог члана  Школског одбора Основне школе  
           „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу, 
 
115. -  Решење о  разрешењу председника Комисије за спровођење поступка   
           комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки  
           Петровац, усклађено са  пресудом  Управног  суда, Одељење у Новом  
           Саду III-11 У.10838/15 (2013) од 14.10.2015. године, 

 
   



 II   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
116. -  Решење  о укидању Решења о оснивању права службености на стварима 
 у јавној својини Општине Бачки Петровац,  
 
117. - Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број  016-04/244-
 2015, 
 
118. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/273-
 2015, 
 
119. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/274-
 2015, 
 
120. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/275-
 2015, 
 
121. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/276-
 2015, 
 
122. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/277-
 2015, 
 
123. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/278-
 2015, 
 
124. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/279-
 2015, 
 
125. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/280-
 2015, 
 
126. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број  016-4/284-
 2015, 
 
127. - Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих 
 непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на 
 територији Општине Бачки Петровац. 
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106. 
 
  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 XXX  седници одржаној  дана  27. 11. 2015. године,  д о н е л а   ј е  
 
 

О  Д  Л  У  К  У  
  

О УКИДАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Члан 1. 
 

  Овом    Одлуком    укида  се    Фонд    за    развој    пољопривреде    Општине    Бачки   
Петровац  (у  даљем  тексту:  Фонд)  који  је  основан  од    стране  Скупштине  општине  Бачки 
Петровац Одлуком о оснивању Фонда за развој  пољопривреде Општине Бачки Петровац, 
бр. 011‐115/2010‐02   од   28.12.2010.  године    („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр. 12/2010).  
 

Члан 2. 
 

  На  основу  ове  Одлуке  разрешавају  се  од  дужности  чланови  Управног  одбора 
Фонда који су именовани  Решењем Скупштине општине Бачки Петровац, бр. 011‐37/2011‐
02    од  12.04.2011.  године  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  3/2011)  и 
чланови Надзорног одбора Фонда, који су именовани Решењем Скупштине општине Бачки 
Петровац,  бр.  011‐38/2011‐02  од  12.04.2011.  године  („Службени  лист  Општине  Бачки 
Петровац“, бр. 3/2011).  
 

Члан 3. 
 

  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:  011‐59/2015‐02 
Дана:  27.11.2015. године 
Бачки Петровац                    П Р Е Д С Е Д Н И К  
                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                            Др Рајко Перић, дипл.ецц., с.р. 
                     



  Страна  2 од 25    28. новембра 2015.    СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број 8 

  107. 
 

На  основу  члана  17.  став  1.  Закона  о  предшколском  васпитању  и  образовању 
(„Службени  гласник  РС“,  број  18/2010)  и  члана  34.  тачка  22.  Статута  Општине  Бачки 
Петровац  ‐  пречишћени  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  број  1/2014), 
Скупштина општине Бачки Петровац на својој XXX седници, одржаној 27.11.2015. године, д 
о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЧИЕЛКА“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ЗА РАДНУ 2015/2016 ГОДИНУ 

 
 
I 
 

  Скупштина општине Бачки Петровац  д а ј е    с а г л а с н о с т     на Годишњи план 
рада Предшколске установе „ВЧИЕЛКА“ Бачки Петровац за радну 2015/2016 годину, који је 
усвојен од стране Управног одбора ПУ на седници одржаној 10.09.2015. године. 

 
 
II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број: 011‐60/2015‐02 
Дана: 27.11.2015. 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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  108. 
 

На  основу  члана  130.  став  3.  Закона  о  здравственој  заштити  („Службени  гласник 
РС“, бр. 45/2013), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.  129/2007)    и  члана  34.  тачка  10.  Статута  Општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац, на својој XXX 
седници, одржаној дана 27.11.2015. године, д о н е л а   ј е 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА „БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
I 
 
 

  РИБОВИЧ  др.  ЈАН,  лекар  специјалиста  ‐  интерниста  из  Бачког  Петровца,  Ул. 
Шафарикова бр. 11.а.,   р а з р е ш а в а   с е   вршиоца дужности  директора Здравствене 
установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац. 
 
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број: 011‐62/2015‐02 
Дана: 27.11.2015. 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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  109. 
 
На  основу  члана  133.  став  3.  Закона  о  здравственој  заштити  („Службени  гласник 

РС“, бр. 45/2013), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр.  129/2007)    и  члана  34.  тачка  10.  Статута  Општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац, на својој XXX 
седници, одржаној дана 27.11.2015. године, д о н е л а   ј е 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ  
ДОМ ЗДРАВЉА „БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
I 
 
 

  РИБОВИЧ  др.  ЈАН,  лекар  специјалиста  ‐  интерниста  из  Бачког  Петровца,  Ул. 
Шафарикова бр. 11.а.,   и м е н у ј е   с е   за   директора Здравствене установе Дом здравља 
„Бачки Петровац“ Бачки Петровац, на период од четири године од дана именовања.  
 
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број: 011‐63/2015‐02 
Дана: 27.11.2015. 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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110. 
 

На  основу члана 34. став 1.  тачка 7. и 20.  Статута  Општине  Бачки   Петровац  - 
пречишћени   текст  („Службени  лист Општине  Бачки Петровац“, бр. 1/2014)  и члана 4.  
став 1. Одлуке  о   спровођењу  комасације  у Општини  Бачки  Петровац  – к.о. Бачки 
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 6/2009), Скупштина општине 
Бачки Петровац,  на својој XXX седници, одржаној 27.11.2015. године, д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЗЕМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
КОМАСАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ – 

К.О. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 
 

 КАТАРИНА РАШЕТА, дипломирана правница са положеним правосудним 
испитом из Бачког Петровца, именује се за новог заменика председника Комисије за 
спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки 
Петровац. 
 

II 
 

 Именована ће послове заменика председника Комисије за спровођење поступка 
комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац обављати од дана 
именовања, тј. од 27.11.20915. године, у складу са  чланом 1. Одлуке о спровођењу 
комасације у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац, бр. 011-82/2009-02, од 
28.08.2009 („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 6/209), одредбама Одлуке о 
начелима комасације катастарске општине Бачки Петровац , бр. 011-127/2013-02, од 
29.11.2013 („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 14/2013) и чланом 4. Решења о 
именовању председника и чланова Комисије за спровођење поступка комасације 
земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац, бр. 011-150/2013-02, од 
30.12.2013 („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 15/2013). 

 
III 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
Број: 011-61/2015-02 
Дана: 27.11.2015. 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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  111. 
 

На  основу  члана  32.  тачка  9.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник 
Републике Србије“, бр. 129/2007)  и члана 34.  тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – 
пречишћени  текст  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина 
општине Бачки Петровац, на својој  XХХ  седници  одржаној 27.11.2015. године, д о н е л а   
ј е 
 

Р Е Ш Е ЊЕ 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ 
КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 
 
I 

 
  Р а з р е ш а в а   с е  од дужности чланице Комисије за буџет и финансије 
 

- ЈАДРАНКА ПЕРИЋ,  из Маглића, 
 
која је на исту изабрана од стране Скупштине општине Бачки Петровац Решењем бр. 011‐
69/2012‐02,  од  31.07.2012.  године  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр. 
10/2012). 
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 011‐64/2015‐01 
Дана: 27.11.2015. 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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  112. 
 
На  основу  члана  32.  тачка  6.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник 

Републике Србије“, бр. 129/2007) и члана 34.  тачка 20. Статута Општине Бачки Петровац – 
пречишћени  текст  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина 
општине Бачки  Петровац, на  својој XХХ седници одржаној 27.11.2015. године,  д о н е л а   
ј е 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗБОРУ НОВОГ ЧЛАНА  

КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 
 
I 
 

У Комисију за буџет и финансије, као нови члан  б и р а   с е 
 

- ИВАН ЗАБУНОВ, одборник из Бачког Петровца. 
 
 

II 
 

  Мандат  новом  члану  Комисије  за  буџет  и  финансије  траје  до  истека  мандата 
осталих чланова овог сталног радног тела Скупштине општине Бачки Петровац а који су на 
ову дужност изабрани Решењем Скупштине општине Бачки Петровац 011‐69/2012‐02,  од 
31.07.2012. године („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10/2012). 
 
 

III 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 011‐65/2015‐02 
Дана: 27.11.2015. године 
Бачки Петровац                                                                 
                                                                                                                                П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                  Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р.  
 



  Страна  8 од 25    28. новембра 2015.    СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број 8 

  113. 
 

На  основу  члана 54.  став 2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 
68/2015)  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 XXX седници одржаној 27.11.2015. године, д о н е л а    ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Ј А Н   Ч А Ј А К“  У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ 

 
 
I 
 

  Р а  з р е ш а в а      с  е   од дужности члана Школског одбора Основне школе „Јан 
Чајак“ у Бачком Петровцу, досадашњи његов члан 
 

- ВЛАДИСЛАВ  ИВИЧИАК,  свештеник  из  Бачког  Петровца  (представник  локалне 
самоуправе), 

  
који  је  на  исту  именован  од  стране  Скупштине  општине  Бачки  Петровац  Решењем  о 
именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац, бр. 011‐
65/2014‐02, од 08.07.2014. године („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 6/2014). 
 
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 011‐66/2015‐02 
Дана: 27.11.2015. 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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  114. 
На  основу  члана 54.  став 2.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 
68/2015)  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 XXX седници одржаној 27.11.2015. године,  д о н е л а    ј е 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАН ЧАЈАК“ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ 

 
 
I 
 
 

  У Школски одбор Основне школе „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу  и м е н у ј е   се: 
 

- ЈАРОСЛАВ др ДАНКО, доктор медицине  из Бачког Петровца,  као представник 
локалне самоуправе. 

 
II 
 

  Мандат  новог  члана  Школског  одбора  траје  до  истека  мандата  осталих  чланова 
Школског одбора Основне школе а који су на ову дужност именовани Решењем Скупштине 
општине Бачки Петровац бр. 011‐64/2014‐02, од 08.07.2014. године. 
 

III 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број: 011‐67/2015‐02 
Дана: 27.11.2015. 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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   115. 
 

На основу члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) и члана 4. став 1. Одлуке о 
спровођењу комасације у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац („Службени 
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 6/2009), Скупштина општине Бачки Петровац, на 
својој ХХX седници, одржаној 27.11.2015. године, д о н е л а   ј е  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
КОМАСАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ – 

К.О. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
I 
 

 СНЕЖАНА НИКОЛИЋ, судија из Новог Сада, разрешава се од дужности 
председника Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки 
Петровац – к.о. Бачки Петровац, на коју је изабрана Решењем Скупштине општине Бачки 
Петровац, бр. 011-11/2010-02, од 26.02.2010. године. 
 
 Именована се разрешава од дужности председника Комисије за спровођење 
поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац 
закључно са 01.03.2013. године. 

II 
 
 Ово Решење објавити у »Службеном листу Општине Бачки Петровац«. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 На IX седници Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана дана 
01.03.2013. године по хитном поступку у дневни ред је као  14. тачка дневног реда унето 
питање:  

а.) Разматрање предлога за доношење Решења о разрешењу председника Комисије 
за спровођење поступка комасације земљишта у општини Бачки Петровац – к.о. Бачки 
Петровац; и 

б.) Разматрање предлога и доношење Решења о именовању новог председника 
Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у општини Бачки Петровац – к.о. 
Бачки Петровац,  
а у складу са чланом 102. став 1. алинеја 2. и чланом 116. став 1. Пословника Скупштине 
општине Бачки Петровац. 
 Поводом подтачке а.) донето је Решење о разрешењу Снежане Николић, судије из 
Новог Сада, од дужности председнице Комисије за спровођење поступка комасације 
земљишта у општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац. 
 
 Управни суд – Одељење у Новом Саду, својом Пресудом бр. III-11 У. 10838/15 
(2013), од 14.10.2015. године уважио је тужбу Снежане Николић и поништио је Решење 
Скупштине општине Бачки Петровац бр. 011-26/2013-02, од 01.03.2013. године којим је 
Снежана Николић разрешена од дужности председника Комисије за спровођење поступка 
комасације земљишта у општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац, уз образложење 
да оспорено Решење као управни акт нема саставне делове у смислу одредаба члана 196. 
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став 3. Закона о општем управном поступку (диспозитив, образложење и упутство о 
правном средству, назив органа са бројем и датумом решења, потпис службеног лица и 
печат органа), те је наложио да у поновном поступку Скупштина општине донесе нову, на 
закону засновану одлуку, придржавајући се примедаба суда изнетих у Пресуди, у року и на 
начин прописан одредбом члана 69. став 2. Закона о управним споровима. 
 
 Поступајући по налогу суда израђен је кориговани текст Решења. 
 
 Снежана Николић, судија из Новог Сада именована је од стране Скупштине 
општине Бачки Петровац Решењем о именовању председника и чланова Комисије за 
спровођење поступка комасације земљишта у општини Бачки Петровац – к.о. Бачки 
Петровац, за председника ове Комисије – бр. Решења 011-11/2010-02, од 26.02.2010. 
године.  
 Због: 
- великог незадовољства учесника комасације у к.о. Бачки Петровац у вези понашања, 
начина  и ефикасности рада Снежане Николић, као председнице Комисије - бројни захтеви 
грађана  изнети на скуповима учесника комасације директно или преко опуномоћених 
адвоката,били су упућени у правцу њеног разрешења;    
- представке која је била разматрана на седници Комисије за представке и притужбе у вези 
њеног рада и понашања;  
- неодложне потребе за доношењем оваквог решења, како би се интезивирао рад Kомисије 
и удовољило захтевима и интересима незадовољних учесника комасације   у к.о. Бачки 
Петровац, 
 
 стекли су се услови да се Снежана Николић, као председница Комисије за 
спровођење поступка комасације земљишта у Oпштини Бачки Петровац – к.о. Бачки 
Петровац разреши од ове дужности, па је на основу члана 34. тачка 20. Статута Општине 
Бачки Петровац донето Решење као у диспозитиву. 
 
  Решење о разрешењу председника Комисије за спровођење поступка комасације 
земљишта у Oпштини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац нема карактер управног акта 
и против њега се не може водити управни спор. 
 

Поука о правном средству 
 

 Против овог Решења може се поднети тужба Вишем суду у Новом Саду, у року од 
30 дана од дана достављања Решења. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Број: 011-68/2015-02 
Дана: 27.11.2015. године 
Бачки Петровац 
                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                               
                                                                                                     Др Рајко Перић, дипл. ецц.,  
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 116. 
Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  по  службеној  дужности  а  на  основу 

члана 192 став 2. и члана  253 Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 
и  31/2001  и  „Сл.лист  РС“,    бр.30/2010)    на  својој  83.  седници,  дана  16.10.2015  године 
донело јe 

Р Е Ш Е Њ Е   
 
Укида  се  Решење  о  оснивању  права  службености  на  стварима  у  јавној  својини Општине 
Бачки Петровац број 016‐4/18‐2015 од 21.07.2015 године. 
 
 

Образложење 
  

У поновном решавању ове ствари Општинско веће Општине Бачки Петровац је нашло је да 
је  Решење  о  оснивању  права  службености  на  стварима  у  јавној  својини  Општине  Бачки 
Петровац донето на основу Одлуке о утврђивању накнаде за оснивање права службености 
на  стварима  у  јавној  својини  Општине  Бачки  Петровац  те  мишљења  Општинског 
правобраниоца бр.М – 4/2015 од 15.06.2015 године донето уз битне повреде .Чланом 253 
став  2.    Закона  о  општем  управном  поступку  прописано  да  се  коначно  решење  може 
укинуту по основу службеног надзора ако је њиме очигледно повређен материјални закон.  
Наиме, не постоје услови за успостављање права стварне службености у овом конкретном 
случају.  Овде  је  кључно  споменути  да  по  законској  дефиницији  стварна  службеност 
представља  право  власника  једне  непокретности  (повласно  добро)  да  за  потребе  те 
непокретности  врши  одређене  радње  на  непокретности  другог  власника  (послужно 
добро) или да захтева од власника послужног добра да се уздржава од вршења одређених 
радњи које би иначе имао право вршити на својој непокретности. Из овог произилази да 
стварна  службеност  успоставља  правни  однос  у  суштини  две  непокретности,  односно 
свакодобних  власника  ових  непокретности.  С  друге  стране  ratio  legis  успостављања  овог 
стварног  права  је  економска  корист  повласног  добра,  дакле  не  лична  корист  власника 
повласног  добра  већ  управо  повласног  добра  као  објекта,  односно  посредно  њеног 
свакодобног власника.  Сходно наведеном,  стварна  службеност  се може установити  само 
када  постоји  објективна  корисност,  односно  разумна  сврха  за  повласно  добро,  без  тога 
стварна службеност нема сврху. У овом случају стварна службеност се не може установити 
из  простог  разлога  што  повласно  добро  не  постоји.  Изворни  подносилац  захтева 
привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“ д.о.о. Нови 
Сад  са  седиштем  у  Новом  Саду,  Булевар  ослобођења  број  100,  нема  на  предметном 
простору  непокретности  у  својини  у  чију  корист  као  повласног  добра  би  се  установила 
стварна службеност те је одлучено као у диспозитиву овог решења.  

 
               Решење ће се објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
                                                   

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  
 
Број: 016‐04/236‐2015                                                                       
Дана: 16.10.2015                                                                                   ПРЕДСЕДНИК   ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац                                                                                    Павел Марчок, проф., с.р.                                               
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  117.  
 
  На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 14. 
Одлуке  о  буџету  Oпштине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Oпштине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога Решења о употреби средстава сталне 
буџетске  резерве,  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    83.  сединци 
одржаној дана 16.10.2015. године једногласно је донело следеће 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска   активност 0602‐0010  ‐ Резерве, позиција 110, економска класификација 499  ‐ 
Стална буџетска резерва о д о б р а в а    с е   употреба средстава у износу 25.000,00 динара  
за    повећање  апропријације  у  разделу  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐ 
Локална  самоуправа,  програмска  активност  0602‐0010  ‐  Резерве,  позиција  110.1, 
ек.класификација 484 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 
непогода  или  других  природних  узрока,  за  санирање  последица  пожара  на  помоћном 
објекту ‐ штали власника Брдар Остоје у Улици Славка Родића бр.44 у Маглићу. 

 
2. О реализацији овог Решења стараће се Оделење за буџет, финансије и пореску 

администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

3. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац» 
 
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 

Број: 016‐04/244‐2015                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.10.2015                                                                     
Бачки Петровац                                                                                        Павел Марчок, проф., с.р.                                            
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 118. 
 На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  испр.,  108/2013  и  142/2014)  и  члана  14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    87.  сединци 
одржаној дана 19.11.2015 године једногласно је донело следеће 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 111,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа  буџетска  резерва о д  о  б  р  а  в  а        с  е      употреба  средстава у  износу 402.000,00 
динара за повећање апропријације у разделу 4, глава 01 ‐ Општинска управа, програм 7 – 
Путна  инфраструктура,  пројекат  0701‐П7  –  Рехабилитација  и  санација  коловозне 
конструкције  саобраћајнице  од  локалног  пута  Бачки  Петровац‐Гложан  до  улице  В. 
Влаховића и на делу Улице В. Влаховића у Гложану, позиција 223, ек.класификација 511 – 
Зграде и грађевински објекти, за изведене радове на реконструкцији путева по окончаној 
ситуацији  број  334  од  дана  07.10.2015.  године  „Пут  Инвест“  доо  Нови  Сад  и  на  основу 
Анекса Уговора Управе за капитална улагања о финансирању наведених инвестиција. 

 
 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 
 

3. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 
 

 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
 

Број: 016‐4/ 273‐2015                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.11.2015                                                                                          
Бачки Петровац                                                                                             Павел Марчок, проф., с.р.                                       
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 119. 
 На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  испр.,  108/2013  и  142/2014)  и  члана  14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    87.  сединци 
одржаној дана 19.11.2015 године једногласно је донело следеће 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ  Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐   Резерве, позиција 111, економска класификација 499  ‐ 
Текућа  буџетска  резерва о д  о  б  р  а  в  а        с  е      употреба  средстава у  износу 300.000,00 
динара за повећање апропријације у разделу 1, глава 01 – Скупштина општине, програм 15 
–  Локална  самоуправа,  пројектна  активност  0602‐0001  –  Функционисање  локалне 
самоуправе и градских општина, позиција 6, ек.класификација 423 – Услуге по уговору , за 
исплату трошкова репрезентације. 

 
 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

 
3. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
 
  

Број: 016‐4/274‐2015                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.11.2015                                                                                      
Bački Petrovac                                                                                            Павел Марчок, проф., с.р.                                            
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 120. 
  На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  испр.,  108/2013  и  142/2014)  и  члана  14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    87.  сединци 
одржаној дана 19.11.2015 године једногласно је донело следеће 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 111,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа буџетска резерва о д о б р а в а       с е     употреба средстава у износу 1.000.000,00 
динара  за  повећање  апропријације  у  разделу  2,  глава  01  –  Председник  општине  и 
Општинско  веће,  програм  15  –  Локална  самоуправа,  пројектна  активност  0602‐0001  – 
Функционисање локалне  самоуправе и  градских општина,  позиција 16,  ек.класификација 
423 – Услуге по уговору, за исплату трошкова Уговора о делу, услуга рекламе и пропаганде, 
накнаде члановима Општинског већа и поклона. 

 
 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију  Општинске управе  Општине Бачки Петровац. 
 
 

3. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 
 
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
 

Број: 016‐4/275‐2015                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.11.2015                                                                
Бачки Петровац                                                                                            Павел Марчок, проф., с.р.                                        
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  121. 
 На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014) и члана 14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    87.  сединци 
одржаној дана 19.11.2015 године једногласно је донело следеће 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 111,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа  буџетска  резерва о д  о  б  р  а  в  а        с  е      употреба  средстава у  износу 180.000,00 
динара за повећање апропријације у разделу 4, глава 01 ‐ Општинска управа, програм 11 ‐ 
Социјална  и  дечја  заштита,  програмска  активност 0901‐0001 –  Социјалне  помоћи‐ЛАП  за 
избегла, интерно расељена лица и повратника, позиција 48, ек.класификација 425 – Текуће 
поправке  и  одржавање,  за  набавку  грађевинског  материјала  за  помоћ  избеглим  и 
расељеним лицима на територији Општине Бачки Петровац. 

 
 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 
 

3. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
 

Број:016‐4/276‐2015                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.11.2015                                                                                                                      
Бачки Петровац                                                                                        Павел Марчок, проф., с.р 
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  122. 
  На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  испр.,  108/2013  и  142/2014)  и  члана  14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    87  сединци 
одржаној дана 19.11.2015 године једногласно је донело следеће 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 
годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 111,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа  буџетска  резерва о д  о  б  р  а  в  а        с  е      употреба  средстава у  износу 150.000,00 
динара за повећање апропријације у разделу 4, глава 01 ‐ Општинска управа, програм 13 – 
Развој  културе,  програмска  активност  1201‐0002  –  Подстицаји  културном  и  уметничком 
стваралаштву, позиција 59, ек.класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, 
за изведене радове на санацији крова на згради Ловачког друштва „Фазан“ у Маглићу. 

 
 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију  Општинске управе  Општине Бачки Петровац. 
 

3. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 
 
 

 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
 

Број: 016‐4/277‐2015                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.11.2015                                                                     
Бачки Петровац                                                                                            Павел Марчок, проф, с.р.                                         
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  123. 
  На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  испр.,  108/2013  и  142/2014)  и  члана  14. 
Одлуке  о  буџету  Oпштине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Oпштине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    87.  сединци 
одржаној дана 19.11.2015 године једногласно је донело следеће 
 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ  Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 111,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа  буџетска  резерва о д  о  б  р  а  в  а        с  е      употреба  средстава у  износу 209.000,00 
динара  за  отварање  апропријације  у  разделу  4,  глава  15  –  Предшколска  установа 
„Вчиелка“  Бачки  Петровац,  програм  8  –  Предшколско  образовање,  пројектна  активност 
2001‐0001 – Функционисање предшколских установа, позиција 284, ек.класификација 425 – 
Текуће поправке и одржавање,  за исплату  трошкова демонтаже старих и монтаже нових 
неонских лампи на објекту предшколске установе у Маглићу. 

 
 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

3. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
 

Број: 016‐4/278‐2015                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.11.2015                                                                   
Бачки Петровац                                                                                            Павел Марчок, проф., с.р.                                        
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  124. 
 На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  испр.,  108/2013  и  142/2014)  и  члана  14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    87.  сединци 
одржаној дана 19.11.2015 године једногласно је донело следеће 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 111,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа  буџетска  резерва о д  о  б  р  а  в  а        с  е      употреба  средстава у  износу 300.000,00 
динара за повећање апропријације у разделу 4, глава 01 ‐ Општинска управа, програм 15 ‐ 
Локална  самоуправа,  програмска  активност  0602‐0001  –  Функционисање  локалних 
самоуправа и градских општина, позиција 71, ек.класификација 421 – Стални трошкови, за 
исплату трошкова закупа куће која се налази на углу улица Народне револуције и Максима 
Горког  у  Бачком Петровцу  а  на  основу  Уговора о  закупу  непокретности  закљученог  дана 
21.10.2015.  године  између  Општине  Бачки  Петровац  и  Словачке  евангелистичке  а.в. 
црквене општине у Бачком Петровцу. 

 
 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију  Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

 
3. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 
 

 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
 

Број: 016‐4/279‐2015                                                                                   ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
Датум: 19.11.2015                                                                        
Бачки Петровац                                                                                            Павел Марчок, проф., с.р.                                        
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  125. 
   На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010,  101/2011,  93/2012,  62/2013,  63/2013  –  испр.,  108/2013  и  142/2014)  и  члана  14. 
Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Општине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    87.  сединци 
одржаној дана 19.11.2015 године једногласно је донело следеће 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 111,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа буџетска резерва о д о б р а в а    с е   употреба средстава у износу 5.000,00 динара 
за повећање апропријације у разделу 4,  глава 01  ‐ Општинска управа, програм 4 – Развој 
туризма,  пројекат 1502‐П2  –  Партерно  уређење Ловачког  дома  „Лесик“  Бачки  Петровац, 
позиција 40.4, ек.класификација 511 – Зграде и грађевински објекти , за трошкове стручног 
надзора при извођењу радова на уређењу туристичког комплекса Ловачког дома у Бачком 
Петровцу а по основу Уговора број 23/2015  закључен између Општине Бачки Петровац и 
„Ставба‐пројект“ доо Бачки Петровац. 

 
 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију  Општинске управе Бачки Општине Петровац. 
 

 
3. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 

Број: 016‐4/280‐2015                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум:  19.11.2015                                                                  
Бачки  Петровац                                                                                            Павел Марчок, проф., с.р.                                       
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 126. 
 На  основу  члана  70.  Закона  о  буџетском  систему  («Сл.гласник  РС»  бр.  54/2009, 
73/2010, 101/2011,   93/2012, 62/2013, 63/2013 –  испр., 108/2013  и 142/2014)  и  члана 14. 
Одлуке  о  буџету  Oпштине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  («Сл.лист  Oпштине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога решења о употреби средстава текуће 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Oпштине  Бачки  Петровац  на  својој    87.  сединци 
одржаној дана 19.11.2015 године једногласно је донело следеће 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 2015. 

годину  раздео  4,  глава  01  ‐  Општинска  управа,  програм  15  ‐  Локална  самоуправа, 
програмска активност 0602‐0010  ‐ Резерве,  позиција 111,  економска класификација 499  ‐ 
Текућа  буџетска  резерва о д  о  б  р  а  в  а        с  е      употреба  средстава у  износу 170.000,00 
динара  за  повећање  апропријације  у  разделу  4,  глава  13  –  Словачко  војвођанско  
позориште, програм 13 – Развој културе, пројектна активност 1201‐0001 – Функционисање 
локалних  установа  културе,  позиција  244,  ек.класификација  421  –  Стални  трошкови,  за 
трошкове електричне енергије. 

 
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију  Општинске управе Општине  Бачки Петровац. 
 

 
3. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац». 
 
 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 
 
 

Број:  016‐4/284‐2015                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.11.2015                                                                      
Бачки Петровац                                                                                     Павел Марчок, проф., с.р.                                           
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  127. 
    На  основу  члана  6.  ст.  5.  до  7.  и  члана  7а  Закона  о  порезима  на  имовину  („Сл. 
гласник  РС“,  бр. 26/2001,  „Сл.  лист  СРЈ“,  бр. 42/2002–одлука  СУС  и  „Сл.  гласник  РС“,  бр. 
80/2002,  80/2002–др.  закон,  135/2004,  61/2007,  5/2009,  101/2010,  24/2011,  78/2011, 
57/2012–одлука  УС,  47/2013  и  68/2014–др.  закон),  и  члана  87.  Статута  Oпштине  Бачки 
Петровац  („Сл.  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/201–пречишћен  текст),  Општинско 
веће  Oпштине  Бачки  Петровац  на  својој  88.  седници,  дана  24.  новембра  2015.  године, 
доноси  

 
Р    Е   Ш   Е   Њ   Е 

 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Члан 1. 
 

  Овим  Решењем  утврђују  се  просечне  цене  квадратног  метра  одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.  годину на територији општине 
Бачки Петровац. 
 

Члан 2. 
 

  На територији општине Бачки Петровац одређено је 3 зоне за утврђивање пореза 
на имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, 
саобраћајној повезаности са централним деловима општине Бачки Петровац, односно са 
радним зонама и другим садржајима у насељу, и то:  
 
Прва зона – насеље Бачки Петровац 
Друга зона – насеља Кулпин, Гложан и Маглић 
Трећа зона – непокретности на територији општине Бачки Петровац које нису обухваћене у 
Првој и Другој зони. 
 
  Прва  зона  –  насеље  Бачки  Петровац  је  најопремљенија  зона  у  општини  Бачки 
Петровац према критеријумима из става 1. овог члана. 
 
 
  Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2016. годину на територији општине Бачки Петровац у Првој зони износе: 
 
1) грађевинског земљишта ............................................................. 1.783,80 динара 
2) пољопривредног земљишта ......................................................... 128,27 динара 
3) шумског земљишта .................................................................................... динара 
4) станова .....................................................................................  45.909,77  динара 
5) кућа за становање....................................................................  24.382,27   динара 
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) 
грађевинских објеката који служе за обављање делатности …. 39.402,26  динара 
7) гаража и гаражних места ..........................................................................  динара. 
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  Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2016. годину на територији општине Бачки Петровац у Другој зони износе: 
 
1) грађевинског земљишта .............................................................. 429,98  динара 
2) пољопривредног земљишта ........................................................ 119,37  динара 
3) шумског земљишта ...................................................................................  динара 
4) станова .....................................................................................  27.686,34  динара 
5) кућа за становање ...................................................................  15.346,08  динара 
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) 
грађевинских објеката који служе за обављање делатности ... 39.402,26 динара 
7) гаража и гаражних места .......................................................................... динара. 
 
 
  Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2016. годину на територији општине Бачки Петровац у Трећој зони износе: 
 
1) грађевинског земљишта ............................................................. 1.106,89  динара 
2) пољопривредног земљишта ......................................................... 138,82  динара 
3) шумског земљишта ..................................................................................... динара 
4) станова ....................................................................................... 45.909,77  динара 
5) кућа за становање ..................................................................... 19.864,18  динара 
6) пословних зграда и других (надземних и подземних)  
грађевинских објеката који служе за обављање делатности. ... 39.402,26  динара 
7) гаража и гаражних места ..........................................................................   динара. 
 

Члан 3. 
 

  Ово решење објавити у „Службеном листу Oпштине Бачки Петровац” и на интернет 
страни www.backipetrovac.rs. 
 

Члан 4. 
 

  Ово  решење  ступа  на  снагу  даном  објављивања  у  „Службеном  листу  Oпштине 
Бачки Петровац”, а примењује се од 01. јануара 2016. године. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 

Број: 016‐4/285‐201                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 24. новембрa 2015. године 
Бачки Петровац                                                                                               Павел Марчок, проф., с.р. 
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C I P   ‐  Каталогизација  у  публикацији  
Библиотека  Матице  српске,  Нови  Сад 
 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 I S S N  1452 – 3833 
 
COBISS.SR‐ID  63207431 
 
Издавач:  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ул. Коларова 6 
 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: дипл. прав. Светослав Мајера 
 
УРЕДНИШТВО:  дипл. прав. Светослав Мајера  
           Даниела  Лачокова, проф. 
 
ТИРАЖ:  110. 
 
ШТАМПА:  и з д а в а ч . 
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