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148. 
 
   Na osnovu člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list 
opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine Bački Petrovac 
na svojoj V sednici, održanoj dana 13.11.2012. godine, d o n e l a   j e  
 
 

O D  L  U  K  U 
O NAGRADI OPŠTINE  I  OSTALIM JAVNIM PRIZNANJIMA 

OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
(prečišćeni tekst) 

 
 I OPŠTE ODREDBE  
 

Član 1. 
 

Ustanovljava se Nagrada Opštine Bački Petrovac (u daljem tekstu: Nagrada) kao 
najviše društveno priznanje opštine za postignute izuzetne rezultate u radu, stvaralaštvu i 
za najznačajnija dostignuća postignuta na nivou lokalne samouprave. 
 Osim Nagrade iz stava 1. ovog člana, ustanovljava se i Posebno javno priznanje 
Opštine Bački Petrovac (u daljem tekstu: Posebno javno priznanje) a koje se dodeljuje za 
postignute zapažene rezultate u radu i stvaralaštvu pojedinaca. 
 Kao specifično, ustanovljava se Sportsko priznanje, kao najviše priznanje opštine 
za postignute značajne – vrhunske rezultate u oblasti sporta. 
 

Član 2. 
 

 Nagrada i Posebno javno priznanje se dodeljuju za tekuću godinu a Sportsko 
priznanje za prethodnu odnosno prethodne godine povodom Dana Opštine Bački 
Petrovac. 
 Skupština opštine dodeljuje samo jednu Nagradu godišnje. 
 Godišnje se dodeljuju najviše dva Posebna javna priznanja. 
 Sportsko priznanje se dodeljuje: jedno – najuspešnijem sportisti pojedincu (bez 
obzira na kategoriju – pioniri, kadeti, juniori i seniori, rang takmičenja i bez obzira na 
pol) odnosno najuspešnijem sportskom radniku i jedno – najuspešnijem sportskom 
kolektivu. 
 Nagrada, Posebno javno priznanje i Sportsko priznanje se dodeljuju, po pravilu, 
svake godine. 
 Izuzetno, Nagrada, Posebno javno priznanje i Sportsko priznanje se neće dodeliti 
za pojedinu godinu i o tome odluku donosi Skupština opštine. 
 

Član 3. 
 

 Nagrada, Posebno javno priznanje i Sportsko priznanje se mogu dodeliti 
zaslužnim pojedincima i posthumno. 
 Za postupak posthumne dodele Nagrade, Posebnog javnog priznanja i Sportskog 
priznanja pojedincima, shodno se primenjuju odredbe ove Odluke. 
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 II POSEBNE ODREDBE 
 

1. Nagrada Opštine Bački Petrovac 
 

Član 4. 
 

 Nagrada se dodeljuje preduzećima i drugim privrednim subjektima, ustanovama, 
institucijama, javnim službama, udruženjima građana, grupama građana kao i 
pojedincima za naročite rezultate postignute u radu i stvaralaštvu, kao i naročita 
dostignuća i ostvarenja u oblasti privrede, obrazovanja i vaspitanja, duhovnog, naučnog i 
kulturno – umetničkog stvaralaštva, zdravstvene i socijalne zaštite, humanitarnih i 
dobrotvornih akcija kao i u drugim društvenim aktivnostima, te za dugogodišnji rad, 
pregalaštvo i zasluge na  očuvanju i unapređivanju demokratskih tradicija i kulturno – 
prosvetnog  nasleđa lokalne samouprave i zajedničkog suživota građana, kao i za naročita 
zalaganja u vanrednim situacijama na spašavanju ljudskih života i sprečavanju 
materijalnih šteta većih razmera. 
 Nagrada se dodeljuje pravnim licima čije sedište je na teritoriji opštine, odnosno 
pojedincima i grupi pojedinaca za dela ostvarena, publikovana, izvedena ili izlagana na 
teritoriji opštine ili koja su tematski vezana za Opštinu Bački Petrovac i doprinose njenoj 
afirmaciji, te građanima opštine za izuzetna ostvarenja i dostignuća postignuta van 
teritorije opštine. 

Član 5. 
 

 Odluku o dodeli Nagrade donosi Skupština opštine Bački Petrovac (u daljem 
tekstu: Skupština opštine) na predlog Komisije za priznanja Skupštine opštine (u daljem 
tekstu: Komisija), po unapred utvrđenim kriterijumima koje donosi Skupština opštine. 
 Komisiju obrazuje Skupština opštine. 
 Komisija ima 5 članova. 
 Predsednika Komisije i njene članove imenuje Skupština opštine iz reda 
odbornika i građana iz pojedinih oblasti života i rada. 
 

Član 6. 
 

 Nagrada se dodeljuje u vidu plakete. 
 O svakoj dodeljenoj Nagradi izdaje se diploma. 
 Osnovu plakete i diplome čini amblem Opštine Bački Petrovac. 
 Izgled plakete i diplome, na predlog Komisije, utvrđuje predsednik Opštine Bački 
Petrovac. 
 Diplomu potpisuju predsednik i sekretar Skupštine opštine. 
 Tekst diplome štampa se na jezicima i pismima koji su u službenoj upotrebi 
opštine, saglasno odredbama Statuta Opštine Bački Petrovac. 
 

Član 7. 
 

  Pojedincima, pored plakete i diplome iz člana 6. ove Odluke, dodeljuje se i 
novčani iznos u visini jedne prosečne zarade po zaposlenom, isplaćen u privredi opštine 
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odnosno Republike za mesec koji prethodi mesecu kada se vrši dodela Nagrade a koji je 
povoljniji za primaoca Nagrade. 
 Pri posthumnoj dodeli Nagrade pojedincu novčani iznos, iz stava 1. ovog člana, se 
ne dodeljuje. 

Član 8. 
 

 Inicijativu za dodelu Nagrade Komisiji mogu podneti preduzeća i drugi privredni 
subjekti, ustanove i javne službe, udruženja građana, grupa građana i pojedinci, odbornici 
u Skupštini opštine, državni organi i organi lokalne samouprave. 
 Komisija može da podnese predlog Skupštini opštine i bez inicijative za dodelu 
Nagrade. 

Član 9. 
 

 Nagrada se dobitnicima uručuje na svečanoj sednici Skupštini opštine povodom 
Dana opštine. 
 Svečanu predaju Nagrade vrši predsednik Skupštine opštine. 
 

Član 10. 
 

 Sredstva za Nagradu obezbeđuju se u budžetu opštine. 
 
 

2. Posebno javno priznanje Opštine Bački Petrovac 
 

Član 11. 
 

 Osim Nagrade Opštine Bački Petrovac kao najvišeg društvenog priznanja opštine, 
ustanovljava se i Posebno javno priznanje, koje se dodeljuje pojedincima za zapažene 
rezultate u radu i stvaralaštvu postignute u kraćem vremenskom periodu. 
 Posebno javno priznanje se može dodeliti pojedincima samo u slučaju ako imaju 
prebivalište na teritoriji Opštine Bački Petrovac. 
 

Član 12. 
 

 Odluku o dodeli Posebnog javnog priznanja donosi Skupština opštine Bački 
Petrovac, na predlog Komisije iz člana 5. ove Odluke. 
 

Član 13. 
 

 Posebno javno priznanje se dodeljuje u vidu plakete. 
 Uz plaketu, izdaje se prigodna diploma. 
 Izgled plakete i diplome Posebnog javnog priznanja, na predlog Komisije iz člana 
5. ove Odluke, utvrđuje predsednik Opštine Bački Petrovac. 
 

Član 14. 
 

 Na dodelu Posebnog javnog priznanja shodno se primenjuju odredbe iz ove 
Odluke a koje se odnose na Nagradu opštine Bački Petrovac. 
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3. Sportsko priznanje 
 

Član 14.a.  
 

 Sportsko priznanje može se dodeliti sportisti pojedincu (bez obzira na kategoriju – 
pioniri, kadeti, juniori, seniori, rang takmičenja i bez obzira na pol) odnosno sportskom 
radniku i najuspešnijem sportskom kolektivu, za postignute značajne – vrhunske rezultate 
u oblasti sporta, a za prethodnu odnosno prethodne godine. 
 Sportsko priznanje se može dodeliti samo pojedincu – sportskom radniku koji ima 
prebivalište na teritoriji Opštine Bački Petrovac odnosno sportskom kolektivu koje ima 
sedište na teritoriji Opštine Bački Petrovac. 
 

Član 14.b. 
 

 Odluku o dodeli Sportskog priznanja donosi Skupština opštine Bački Petrovac, na 
predlog Komisije iz člana 5. ove Odluke. 
 

Član 14.c. 
 

 Nagrada za Sportsko priznanje se sastoji od plakete i prigodne sportske opreme, 
uzimajući u obzir oblast sporta u kojoj je sportista pojedinac – sportski radnik odnosno 
sportski kolektiv postigao značajne – vrhunske rezultate. 
 Odluku o izgledu i sadržini plakete iz stava 1. ovog člana donosi Komisija iz 
člana 5. ove Odluke. 
 Uz plaketu se izdaje i posebna diploma koja glasi na ime sportiste pojedinca – 
sportskog radnika odnosno sportskog kolektiva kome se dodeljuje Sportsko priznanje. 
 

Član 14.d. 
 

 Na dodelu Sportskog priznanja shodno se primenjuju odredbe iz ove Odluke, koje 
se odnose na Nagradu i Posebno javno priznanje. 
 
 
 III ZAJEDNIČKE ODREDBE 

 
Član 15. 

 
 Komisija iz člana 5. ove Odluke je nezavisna u svome radu 
 Komisija može odlučivati ako na sednici prisustvuje većina njenih članova. 
Odluke se donose većinom glasova svih prisutnih članova. 
 Ako je član Komisije predložen za Nagradu, Posebno javno priznanje odnosno za 
Sportsko priznanje, prestaje da učestvuje u radu Komisije. 
 O radu Komisije vodi se zapisnik. 
 Na pitanja vezana za postupak i rad Komisije koja nisu uređena ovom Odlukom, 
shodno se primenjuju odredbe Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac a koje se 
odnose na rad radnih tela Skupštine opštine. 
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Član 16. 
 

 Postupak za podnošenje inicijativa za dodelu Nagrade, Posebnog javnog priznanja 
i Sportskog priznanja pokreće predsednik Komisija putem sredstava javnog informisanja 
i na drugi uobičajeni način (putem raspisa), najkasnije do 01. septembra tekuće godine. 
 Inicijative odnosno predlozi kandidata za dodeljivanje Nagrade, Posebnog javnog 
priznanja i Sportskog priznanja se podnose Komisiji najkasnije do 15. septembra tekuće 
godine. 
 Inicijative odnosno predlozi se podnose u pisanom obliku uz adekvatno 
obrazloženje (za Sportsko priznanje: ime i prezime sportiste, naziv kluba čiji je član, 
ostvareni rezultati na zvaničnim državnim odnosno međunarodnim takmičenjima). 
 

Član 17. 
 

 Komisija razmatra i ocenjuje sve primljene inicijative odnosno date predloge za 
Nagradu, Posebno javno priznanje  i Sportsko priznanje. Ocenjivanje se  vrši prema 
kriterijumima koje utvrde članovi Komisije. 
 Komisija utvrđuje konačan predlog i isti podnosi Skupštini opštine radi donošenja 
odluke o dodeli Nagrade i Posebnog javnog priznanja za tekuću godinu i Sportskog 
priznanja za prethodnu godinu najkasnije do 01. oktobra tekuće godine. 
 O prispelim inicijativama te o konačnom predlogu za dodelu Nagrade, Posebnog 
javnog priznanja i Sportskog priznanja Komisija obaveštava javnost putem sredstava 
javnog informisanja. 
  

Član 18. 
 

 Skupština opštine na adekvatan način obaveštava javnost o dodeljenoj Nagradi, 
Posebnom javnom priznanju i Sportskom priznanju. 
 

Član 19. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu 
Opštine Bački Petrovac“. 
 
 

Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodine 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
 
 

Broj: 011-170/2012-02 
Dana: 13.11.2012. 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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149. 
  
Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  
Општина Бачки Петровац 
Општинска управа 
Стручна Комисија за израду Годишњих програма 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта  
у Oпштини Бачки Петровац 
Број: 320-16/2013-04 
Датум: 08.08.2013.године 
Бачки Петровац 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. 
године, стручна Комисија за израду Годишњих програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у Oпштини Бачки Петровац, упућује 
јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима: 

- функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, 
вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, 
винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, 
функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: 
инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној 
својини на територији Oпштине Бачки Петровац, 

- објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем 
животиња на територији Oпштине Бачки Петровац,  

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на 
пољопривредном земљишту у државној својини на територији Oпштине Бачки 
Петровац за 2014. годину, до дана 30.октобра 2013. године. 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 
 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу 
власништва на инфраструктури: 

1) Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на 
инфраструктури;  

2) Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а у случају да 
инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности 
потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, 
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односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације 
којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности 
друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава); 

3) Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и 
функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у 
роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на 
којима се налази инфраструктура. 

4) Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог 
пољопривредног газдинстава (у активном статусу ); 

5) Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на 
инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. 
године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура); 

6) Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног органа. 
 
 

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу 
узгоја и држања животиња:  

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања 
животиња;  

2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско 
санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству 
са 15 уматичених млечних крава - Уверење о уматиченим животињама 
издато од Института за сточарство Београд, а за АП Војводину од 
Пољопривредног факултета у Новом Саду – департман за сточарство (са 
припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматичење);  

3. Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске 
станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња; 

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог 
пољопривредног газдинстава (у активном статусу). 

5. Податак о врсти и броју животиња (попуњена Табела 3). 
Лица заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу 

инфраструктуре требало би да доставе Захтев за излазак Републичке 
пољопривредне инспекције стручној Комисији за израду Годишњих програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Oпштини Бачки 
Петровац до 30. августа 2013. године, са наведеним катастарским парцелама које 
су предмет захтева, ради благовременог изласка инспекције на терен и израде 
Записника Републичке пољопривредне инспекције, који је саставни 
деодокументације коју треба доставити до 30. октобра 2013. године. 

 
Напомена: 
Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице, које 

може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у 
активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје 
исправу. Условна грла се обрачунавају помоћу програма за обрачун уловних грла, 
који је саставни део електронске форме годишњег програма, а форматиран је тако 
да се кравом сматра женка говеда од 24 и више месеци старости, која није 
напустила имање, а товне животиње се обрачунавају за један турнус годишње. Број 
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животиња које се обрачунавају на условна грла ограничен је капацитетом 
наведеним у Решењу о утврђивању ветеринарско санитарних услова. 
 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9,00 до 15,00 
часова, у просторијама Услужног центра Општинске управе Општине Бачки 
Петровац, Улица Коларова, бр.6., или са сајта www.backipetrovac.rs 
 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива 
је 30. октобар 2013. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом 
јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу 
неотворен. 

 
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници 

или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев  за 
остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 
2014. годину“ или „Захтев  за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и 
држања животиња за 2014. годину“, за стручну Комисију за израду Годишњих 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 
Oпштини Бачки Петровац, на адресу: Општинска управа Општине Бачки 
Петровац, ул. Коларова, бр. 6., На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме 
и адреса подносиоца захтева. 

 
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Јан 

Јованкович, телефон: 021/780-378, email: jovankovic@backipetrovac.rs или лично у  
Општинској управи Општине Бачки Петровац, Улица Коларова, бр.6., I спрат, 
канцеларија 1. 
 

Овај јавни позив објавити у „Службеном листу Општине Бачки Перовац, 
интернет страници Оптине Бачки Петровац :www.backipetrovac.rs и огласним 
таблама месних канцеларија. 

 
 
     Председник Комисије 
                                                                                                      Др Јан Јованкович,с.р. 
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   150. 
 
 Na  osnovu  člana  87. Statuta  Opštine  Bački  Petrovac  („Službeni  list  opštine  
Bački  Petrovac“   broj  11/2008, 4/2009  i  4/2011) nakon  razmatranja  predloga  
Rešenja  o  regresiranju  autobuskih  putnih  karata  učenika  srednjih  škola  i  studenata  
za  period  od  01.septembra  do  31. decembra  2013, Opštinsko  veće  Opštine  Bački  
Petrovac  na  svojoj  31 sednici  održanoj  dana  27.08.2013 godine  jednoglasno  je  
donelo  sledeće 

 
R  E  Š  E  N  J  E 

 
O  REGRESIRANJU  AUTOBUSKIH  PUTNIH  KARATA 

UČENIKA  SREDNJIH  ŠKOLA  I  STUDENATA 
za  period  od  01.septembra  do  31.decembra  2013. godine 

 
 

Član 1.  
 

 Učenicima  srednjih  škola  i  studentima  sa  prebivalištem  u  Opštini  Bački  
Petrovac  regresiraće  se  autobuske  putne  karte  za  period  od  01.septembra  do  
31.decembra  2013. godine  u  iznosu  od  50%  od  cene  mesečne  putne  karte.  
 
           U  okviru  perioda  iz  stava  1.  ovog  člana  studentima  će  se  regresirati  
troškovi  autobuskih  putnih  karata  samo  u  periodu  održavanja  predavanja.  
 

Član  2.  
 

 Učenicima  srednjih  škola  i  studentima  visokoškolskih  ustanova  sa  
prebivalištem  u  Opštini  Bački  Petrovac  regresiraće  se  mesečne  autobuske  putne  
karte  ako  ispunjavaju  sledeće  uslove : 
 

‐  imaju  prebivalište  u  opštini  Bački  Petrovac 
‐ svakodnevno  putuju  na  međumesnoj  relaciji  do  ustanove  visokog  

obrazovanja ( nisu  korisnici  smeštaja  u  studentskim  centrima ),  
‐ školuju  se  na  teret  budžeta,  
‐ prvi  put  upisuju  godinu  studija,  
‐ nisu  korisnici  studentskih  stipendija  i  kredita  od  Ministarstva  prosvete  i  

sporta, Vlade  APV  i  drugih  organizacija  i  preduzeća  
 

                                                                      Član  3.   
 

             Za  sprovođenje  ovog  rešenja  zadužuje  se  Odeljenje  za  opštu  upravu, 
društvene  službe  i  opšte  zajedničke  poslove  i  Odeljenje  za  budžet, finansije  i  
poresku  administraciju  Opštinske  uprave  Opštine  Bački  Petrovac.  
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             Sredstva  za  realizaciju  ovog  rešenja  obezbediće  se  na  osnovu  Odluke  o  
budžetu  Opštine  Bački  Petrovac  za  2013. godinu.  
 

 
Republika  Srbija 

Autonomna  Pokrajina  Vojvodina 
OPŠTINA  BAČKI  PETROVAC 

OPŠTINSKO VEĆE 
 

 
Broj : 016-4/209-2013 
Dana :  27.08.2013 godine                                                    PREDSEDNIK  OPŠTINE                  
Bački  Petrovac                                                                           BAČKI  PETROVAC 
                        
                                                                                                   Pavel  Marčok, prof., s.r. 
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151. 
 
 Na osnovu člana 209. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 
33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010) Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac 
je na svojoj 31. sednici veća  održanoj dana 27.08.2013.godine donelo 
 

ZAKLJUČAK 
 

O ISPRAVCI  
 

REŠENJA O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA ZA GRADSKI, 
PRIGRADSKI I MEĐUMESNI PREVOZ PUTNIKA 

 
 

 U Rešenju o određivanju autobuskih stajališta za gradski i međumesni prevoz 
putnika objavljenom u “Službenom listu Opštine Bački Petrovac”, br.15/2012, 16/2012 i 
6/2013 ispravlja se greška u članu 2 ispod naslova: “U KULPINU”. 
 
 
 U tački 8.: KU (M. Tita stavljan je broj  35  a  t r e b a   d a   b u d e   31). 
 
 
 

Republika  Srbija 
Autonomna  Pokrajina  Vojvodina 
OPŠTINA  BAČKI  PETROVAC 

OPŠTINSKO VEĆE 
 
 

 
Broj : 016-4/209-2013 
Dana :  27.08.2013 godine                                                    PREDSEDNIK  OPŠTINE                  
Bački  Petrovac                                                                           BAČKI  PETROVAC 
                        
                                                                                                   Pavel  Marčok, prof., s.r. 
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