Службени лист
Општине Бачки Петровац
Број: 1
Година: XLIX

Бачки Петровац
04. фебруара 2013. год.

С А Д Р ЖА Ј
I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1. -

Програм рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2013. годину,

2. -

Одлука о утврђивању нацрта предлога Одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Бачки Петровац за период
од 01.04.2013. до 31.03.2018. године и о облику и начину непосредног
изјашњавања грађана о самодоприносу,

3. -

Одлука о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине“
Бачки Петровац,

4. -

Решење о давању сагласности на Статут Библиотеке „Штефан
Хомола“ са п.о. Бачки Петровац,

5. -

Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске
установе „Včielka“ Бачки Петровац за радну 2012/2013 годину,

6. -

Решење о изменама и допунама Решења о постављању заменика
команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне
ситуације,

7. -

Решење о разрешењу чланова Савета за равноправност полова,

8. -

Решење о избору чланова Савета за равноправност полова,

9. -

Решење о разрешењу чланова Савета за младе,

10. -

Решење о избору чланова Савета за младе,

11. -

Решење о избору чланова Савета за праћење примене Етичког кодекса,

12. -

Решење о разрешењу заступника Јавног предузећа за информативну
делатност „Rádio Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац,

13. -

Решење о именовању новог заступника Јавног предузећа
информативну делатност „Rádio Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац,

14. -

Решење о разрешењу члана Комисије за буџет и финансије,

15. -

Решење о избору новог члана Комисије за буџет и финансије.

за
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1.

Na osnovu člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list
Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011) i člana 101. stav 1. Poslovnika
Skupštine opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 2/2009),
Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj VIII sednici, održanoj dana 01.02.2013.
godine, d o n e l a j e o k v i r n i

PROGRAM RADA
SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC,
ZA 2 0 1 3. GODINU
I
Pri donošenju okvirnog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac, za
2013. godinu, polazilo se od sledećih činjenica:
- da se rad Skupštine opštine u tekućoj godini usmeri na osnovna pitanja
društvenog života i rada građana u Opštini Bački Petrovac, u okviru poslova
lokalne samouprave a koja proističu iz odredbi Zakona o lokalnoj
samouporavi i Statuta Opštine Bački Petrovac;
- da kroz svoje aktivnosti Skupština opštine najneposrednije ostvaruje ustavne i
zakonske postavke o lokalnoj samoupravi, sa prioritetima na konkretnom
rešavanju aktuelnih pitanja iz komunalne oblasti i drugih oblasti od
najneposrednijeg interesa za građane opštine;
- da se u rad Skupštine opštine uključuju i druga pitanja i materijali iz kojih
proizilazi potreba da Skupština opštine preduzima konkretne mere i aktivnosti
u ostvarivanju aktuelnih zadataka proizašlih iz tekućih potreba u praksi;
- da se određenim aktivnostima organa opštine - Skupštine opštine, Opštinskog
veća, predsednika opštine i Opštinske uprave obezbedi sprovođenje Ustava,
zakona, drugih propisa i opštih akata, čije izvršavanje je povereno opštini kao
i izvršavanje propisa i opštih akata opštine.

II
U 2013. godini Skupština opštine će razmatrati i odlučivati o sledećim pitanjima:
I KVARTAL:
1. Donošenje Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2013.
godinu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine
opštine, odborničke grupe formirane pri Skupštini opštine, odbornici, ustanove, javne
službe, javna preduzeća i organizacije čiji je osnivač Opština Bački Petrovac
Predlagač: predsednik Skupštine opštine.
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2. Razmatranje godišnjih Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju za 2012.
godinu i Programa rada za 2013. godinu ustanova, javnih službi, javnih preduzeća i
drugih organizacija, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, i to:
a.) JP „PROGRES“ Bački Petrovac,
b.) JP KSP „KOMUNALAC“ Maglić,
c.) Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti
Opštine Bački Petrovac,
d.) Ustanove Informativni centar „BÁČSKY PETROVEC“, Bački Petrovac,
e.) Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ iz Bačkog
Petrovca,
f.) Biblioteke „ŠTEFAN HOMOLA“ Bački Petrovac,
g.) „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
h.) Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „BAČKI PETROVAC“ Bački
Petrovac,
i.) Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
j.) Muzeja vojvođanskih Slovaka.
Obrađivač: ustanove, javne službe, javna preduzeća i organizacije čiji je
osnivač Opština Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
3. Razmatranje Izveštaja o radu za 2012. godinu:
a.) predsednika Opštine Bački Petrovac,
b.) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
c.) Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
d.) Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – organizacione jedinice
Opštinske uprave i Opštinsko javno pravobranilaštvo.
Predlagač: Opštinsko veće.
4. Razmatranje Izveštaja o radu posebnih radnih tela Skupštine opštine
Bački Petrovac za 2012. godinu, i to:
a.) Saveta za mlade;
b.) Saveta za ravnopravnost polova.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine
opštine.
Predlagač: Savet za mlade i Savet za ravnopravnost polova.
5. Razmatranje Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Završnog računa
budžeta i pravilnosti poslovanja Opštine Bački Petrovac za 2011. godinu.
Obrađivač: Državna revizorska institucija.
Predlagač: Opštinsko veće.
6. Usaglašavanje osnivačkih akata za JP za komunalno-stambene poslove i
urbanizam “Progres” Bački Petrovac i JP za komunalne i stambene poslove
“Komunalac” Maglić, sa odredbama Zakona o javnim preduzećima.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu,
urbanizam i komunalno-stambene i inspekcijske poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
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7. Razmatranje Izveštaja o radu d.o.o. “Poslovni i inovativni centar Bački
Petrovac – Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business &
innovation centre Bački Petrovac“.
Obrađivač: Nadležni organi d.o.o. PIC i Opštinska uprava Opštine Bački
Petrovac – Odeljenje za privredu, urbanizam i komunalno-stambene i inspekcijske
poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
8. Donošenje odluka iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za privredu,
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove, Komisija za planove za
Opštinu Bački Petrovac, Zavod za urbanizam APV.
Predlagač: Opštinsko veće.
9. Razmatranje Informacija o radu i aktivnostima Mesnih zajednica sa
teritorije Opštine Bački Petrovac u 2012. godini.
Obrađivač: Mesne zajednice sa teritorije Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
10. Razmatranje Izveštaja o radu Policijske stanice u Bačkom Petrovcu za
2012. godinu.
Obrađivač: MUP RS, PU Novi Sad, Policijska stanica u Bačkom Petrovcu.
Predlagač: Opštinsko veće.
11. Davanje saglasnosti na:
- Program prihoda i rashoda opšte komunalne potrošnje u Opštini Bački
Petrovac za 2013. godinu;
- Program radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i
održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za
2013. godinu u naseljenim mestima Opštine Bački Petrovac;
- Program održavanja lokalnih puteva, puteva po ulicama, nekategorisanih
puteva i zimske službe za 2013. godinu.
Obrađivač: Direkcija za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne
delatnosti Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
12. Donošenje adekvatnih odluka o uvođenju samodoprinosa za područje
Mesne zajednice Bački Petrovac.
Obrađivač: Savet Mesne zajednice Bački Petrovac i Opštinska uprava Opštine
Bački Petrovac - Služba Skupštine opštine.
Predlagač: odbornici SO-e sa teritorije Mesne zajednice Bački Petrovac.
13. Izbor predsednika i novih članova Izborne komisije.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine.
Predlagač: Odborničke grupe Skupštine opštine Bački Petrovac.
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14. Izbor novih članova Saveta za mlade, Saveta za ravnopravnost polova i
Saveta za praćenje Etičkog kodeksa.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine.
Predlagač: Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose.
15. Razmatranje Izveštaja o stanju izgrađenosti kanalizacija po mesnim
zajednicama Opštine Bački Petrovac, uz finansijski izveštaj o dugovanjima prema
izvođačima radova.
Obrađivač: nosioci investicija – JKP „Progres“ Bački Petrovac, Mesna
zajednica Maglić i Mesna zajednica Gložan.
Predlagač: Opštinsko veće.
16. Informacija o realizaciji investicija od posebnog značaja za Opštinu
Bački Petrovac.
Obrađivač: nosioci pojedinih investicija i Direkcija za građevinsko zemljište,
putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
17. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije
Opštine Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac i Opštinski štab za
vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
18. Razmatranje i donošenje Godišnjeg programa rada Opštinskog štaba za
vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac i Opštinski štab za
vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
II KVARTAL:
19. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Strateškog plana razvoja Opštine
Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
20. Razmatranje Izveštaja o realizaciji strategije razvoja turizma Opštine
Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za opštu
upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
21. Razmatranje Izveštaja o realizaciji strategije razvoja poljoprivrede
Opštine Bački Petrovac – Izveštaj o realizaciji Fonda za razvoj poljoprivrede.
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Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
22. Usaglašavanje osnivačkih akata za Ustanovu Informativni centar
„Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac i za Direkciju za građevinsko zemljište, putnu
privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, sa zakonskim odredbama.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za opštu
upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove i Odeljenje za privredu, urbanizam,
komunalno-stambene i inspekcijske poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
23. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Opštine Bački
Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine
opštine, odborničke grupe obrazovane pri Skupštini opštine, odbornici Skupštine opštine.
Predlagač: Komisija za propise.
24. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine
Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine
opštine, odborničke grupe obrazovane pri Skupštini opštine, odbornici Skupštine opštine.
Predlagač: Komisija za propise.
25. Razmatranje Izveštaja o kupovini zemljišta u Industrijskoj zoni u Bački
Petrovac, prodatim parcelama, projektu opremanja i predlogu mera za intenzivniju
dinamiku prodaje zemljišta.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet,
finansije i poresku administraciju, Opštinsko javno pravobranilaštvo i Direkcija za
građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
26. Razmatranje predloga i donošenje konkretnih mera u vezi Industrijske
zone u Bačkom Petrovcu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove i Direkcija za građevinsko
zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
27. Razmatranje predloga i donošenje konkretnih mera u vezi Industrijske
zone u Kulpinu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove i Direkcija za građevinsko
zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
28. Razmatranje predloga i donošenje konkretnih mera u vezi Industrijske
zone u Gložanu.
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Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove i Direkcija za građevinsko
zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
29. Razmatranje predloga i donošenje konkretnih mera u vezi Industrijske
zone u Magliću.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove i Direkcija za građevinsko
zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
30. Informacija o zbivanjima u oblasti kulture, o manifestacijama održanim
na teritoriji Opštine Bački Petrovac te o radu organizacija i društava u oblasti
kulture u 2012. godini.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za opštu
upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove a u saradnji sa organizacijama i
društvima u oblasti kulture i Matice slovačke u Srbiji.
Predlagač: Opštinsko veće.
31. Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na
teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2012. godini.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za opštu
upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove, organizacije u oblasti sporta i fizičke
kulture te Mesne zajednice sa teritorije Opštine.
Predlagač: Opštinsko veće.
32. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za Savet Mesne zajednice
Maglić.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine i Savet Mesne zajednice Maglić.
Predlagač: predsednik Skupštine opštine.
33. Imenovanje i razrešavanje članova upravnih i nadzornih odbora te
direktora ustanova, javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija čiji je
osnivač Opština Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine, odborničke grupe obrazovane pri Skupštini opštine.
Predlagač: Opštinsko veće odnosno Komisija za kadrovska pitanja i radne
odnose.
34. Informacija o ukupno isplaćenim sredstvima iz budžeta Opštine Bački
Petrovac za Ugovore o delu u 2012. godini.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet,
finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
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35. Razmatranje Izveštaja o stepenu realizacije projekta turističkog i
sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – Aqua park.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za privredu,
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove i Opštinsko javno
pravobranilaštvo.
Predlagač: Opštinsko veće.
36. Podnošenje Informacije i donošenje konkretnih odluka u vezi postupka
davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine
Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za privredu,
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove i Komisija za izradu Godišnjeg
programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački
Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
37. Donošenje Odluke o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac
za 2012. godinu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za
budžet, finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
38. Donošenje adekvatnih odluka o uvođenju samodoprinosa za područje
Mesne zajednice Maglić.
Obrađivač: Savet Mesne zajednice Maglić i Opštinska uprava Opštine Bački
Petrovac - Služba Skupštine opštine.
Predlagač: odbornici SO-e sa teritorije Mesne zajednice Maglić.
39. Donošenje Strategije i Godišnjeg plana bezbednosti saobraćaja na
putevima na području Opštine Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za privredu,
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove i Telo za koordinaciju
bezbednosti saobraćaja na putevima Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
Predlagač: Opštinsko veće.
III KVARTAL:
40. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za
period januar – jun 2013. godine.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet,
finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
41. Donošenje Odluke o obliku i sadržini zastave Opštine Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine
opštine, na osnovu predloga posebno imenovane komisije.
Predlagač: Opštinsko veće.
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42. Razmatranje Izveštaja o sprovođenju postupka komasacije zemljišta u
Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin i k.o. Bački Petrovac.
Obrađivač: Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini
Bački Petrovac za pojedine k.o..
Predlagač: Opštinsko veće.
43. Razmatranje i donošenje opštih akata kojima će se regulisati pitanja
finansiranja nezaposlenih porodilja.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za opštu
upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
44. Donošenje Kodeksa oblačenja na sednicama Skupštine opštine Bački
Petrovac i Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine.
Predlagač: Komisija za propise.
45. Donošenje Odluke o uređenju javnih površina opštine.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za privredu,
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
46. Razmatranje i donošenje Kriterijuma za dodelu Nagrade opštine,
Posebnog javnog priznanja Opštine Bački Petrovac i Sportskog priznanja.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine, Komisija za priznanja, odborničke grupe obrazovane pri Skupštini opštine,
odbornici Skupštine opštine.
Predlagač: Komisija za propise.
47. Informacija o vaspitno – obrazovnom radu Predškolske ustanove
„Včielka“ Bački Petrovac za školsku 2012/2013 godinu, te razmatranje predloga
i davanje saglasnosti na Programa rada iste za školsku 2013/2014 godinu.
Obrađivač: Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac i Opštinska
uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za opštu upravu, društvene službe i opšte
zajedničke poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
48. Razmatranje Izveštaja o radu škola sa teritorije Opštine Bački Petrovac,
za školsku 2012/2013 godinu.
Obrađivač: Osnovne škole sa teritorije Opštine Bački Petrovac i Gimnazija
„Jan Kolar“ sa domom učenika Bački Petrovac i Opštinska uprava Opštine Bački
Petrovac – Odelenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
49. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za Savet Mesne zajednice Bački
Petrovac.
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Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine i Savet Mesne zajednice Bački Petrovac..
Predlagač: predsednik Skupštine opštine.
50. Donošenje Odluke o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac i Posebnog
javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu te Sportskog priznanja za
2012. godinu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine
opštine.
Predlagač: Komisija za priznanja.
51. Razmatranje Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na
području Opštine Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za privredu,
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove i (Komisija – Savet) za
koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima pri Opštinskom veću Opštine Bački
Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
IV KVARTAL:
52. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Fonda za razvoj preduzetništva.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za privredu,
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
53. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za
period januar – septembar 2013. godine.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet,
finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
54. Donošenje Strateškog plana za bezbednost u Opštini Bački Petrovac.
Obrađivač: Savet za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
55. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine
Bački Petrovac za 2013. godinu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za
budžet, finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
56. Donošenje odluka u vezi imovinsko – pravnih predmeta.
Obrađivač: Direkcija za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne
delatnosti Opštine Bački Petrovac, Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje
za budžet, finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
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57. Davanje saglasnosti na Statute odnosno izmene i dopune Statuta
ustanova, javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija čiji je osnivač
Opština Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
58. Donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za
budžet, finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
III
Pored pitanja utvrđenih ovim Programom, Skupština opštine će na svojim
sednicama razmatrati i druga tekuća pitanja, koja predlože ovlašćeni predlagači.
IV
O izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac staraće se
predsednik Skupštine opštine, sekretar Skupštine opštine, predsednik opštine, načelnik
Opštinske uprave i rukovodeći organi drugih subjekata zaduženih za obradu pojedinih
pitanja iz Programa rada.
V
Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2013. godinu objaviti u
„Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-1/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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2.

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni
glasnik RS br. 62/06, 47/2011 i 93/2012), člana 134. stav 1. Statuta Opštine Bački
Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011),
inicijativnog predloga odbornika SO-e sa teritorije MZ Bački Petrovac, od 17.01.2013.
godine za donošenje Odluke o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju
samodoprinosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac, za period od 01.04.2013. do
31.03.2018. godine i Zaključka Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac, br. 01-2/2013-1,
od 17.01.2013. godine, Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj VIII sednici, održanoj
dana 01.02.2013. godine, d o n e l a je

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU NACRTA PREDLOGA
ODLUKE O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA
ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE BAČKI PETROVAC,
ZA PERIOD OD 01.04.2013. DO 31.03.2018. GODINE
I O OBLIKU I NAČINU NEPOSREDNOG IZJAŠNJAVANJA
GRAĐANA O SAMODOPRINOSU
Član 1.
Skupština opštine Bački Petrovac prihvata inicijativu odbornika SO-e Bački
Petrovac sa teritorije Mesne zajednice Bački Petrovac od 17.10.2013 godine, te se donosi
Odluka o utvrđivanju nacrta predloga Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje
Mesne zajednice Bački Petrovac, za period od 01.04.2013. do 31.03.2018. godine i o
obliku i načinu neposrednog izjašnjavanja građana o samodoprinosu (u daljem tekstu:
Odluka).
Uz nacrt predloga Odluke, utvrđuje se i nacrt predloga Programa, izvora, namene
i načina obezbeđivanja sredstava samodoprinosa koji se uvodi za područje Mesne
zajednice Bački Petrovac, za period od 01.04.2013. do 31.03.2018. godine, koji je
usvojen od strane Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac pod br. 01-4/2013-1, od
17.01.2013. godine, (u daljem tekstu: Program), koji čini sastavni deo ove Odluke.
Član 2.
O nacrtu predloga Odluke te o nacrtu Programa, Savet Mesne zajednice Bački
Petrovac će sprovesti postupak javne rasprave, koja će trajati najmanje 15 dana.
Nakon sprovedene javne rasprave, Skupština opštine Bački Petrovac utvrdiće
konačan tekst predloga Odluke i Programa o kojima će se izjasniti građani Mesne
zajednice Bački Petrovac na način i po postupku utvrđenim ovom Odlukom.
Član 3.
Odluku o uvođenju samodoprinosa doneće građani Mesne zajednice Bački
Petrovac neposredno putem referenduma, u skladu sa Zakonom o referendumu i
narodnoj inicijativi i u skladu sa članom 133. stav 1. Statuta Opštine Bački Petrovac.
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Član 4.
Neposredno izjašnjavanje građana putem referenduma o uvođenju samodoprinosa
za područje Mesne zajednice Bački Petrovac vršiće se od 08.03.2013. do 08.04.2013.
godine, u vremenu od 08,00 do 20,00 časova.
Neposredno izjašnjavanje građana vršiće se na osnovu utvrđenog predloga
Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne zajednice Bački Petrovac, za
period od 01.04.2013. do 31.03.2018. godine i o obliku i načinu neposrednog
izjašnjavanja građana o samodoprinosu i predloga Programa, izvora, namene i načina
obezbeđivanja sredstava samodoprinosa koji se uvodi za područje Mesne zajednice Bački
Petrovac, za period od 01.04.2013. do 31.03.2018. godine.
Član 5.
Za sprovođenje postupka neposrednog izjašnjavanja građana o donošenju Odluke
o uvođenju samodoprinosa na području Mesne zajednice Bački Petrovac, obrazuje se
Komisija za sprovođenje referenduma u sastavu:
1. Jan Brna, iz Bačkog Petrovca, ul. Jana Husa br. 17/1, predsednik,
2. Pavel Marčok, iz Bačkog Petrovca, ul. 29. novembra br. 6, zam. predsednika,
3. Anna Dudašova, iz Bačkog Petrovca, ul. Jana Husa br. 8, član,
4. Jaroslav Galadik, iz Bačkog Petrovca, ul. Novosadska br. 26, zam. člana,
5. Drahotina Dorčova, iz Bačkog Petrovca, ul. Jarmočna br. 19, član,
6. Branislav Mernik, iz Bačkog Petrovca, ul. Oravska br. 9, zam. člana,
7. Vladimir Turan, iz Bačkog Petrovca, ul. Turčianska br. 6, član,
8. Anna Spevakova, iz Bačkog Petrovca, ul. Hviezdoslavova br. 12, zam. člana,
9. Pavel Križan, iz Bačkog Petrovca, ul. Martina Hrubika br. 56, član,
10. Rasto Pucovski, iz Bačkog Petrovca, ul. Komenskog br. 23, zam. člana,
11. Jan Ribovič, iz Bačkog Petrovca, ul. Šafarikova br. 11/a, član,
12. Ondrej Benka, iz Bačkog Petrovca, ul. Zmaj Jovina br. 38, zam. člana,
13. Rastislav Đenđur, iz Bačkog Petrovca, ul. Jana Husa br. 5, član,
14. Fedor Danko, iz Bačkog Petrovca, ul. Novosadska br. 60, zam. člana,
15. Vladimir Sikora, iz Bačkog Petrovca, ul. Partizanska br. 70, član,
16. Jan Lačok, iz Bačkog Petrovca, ul. Lenjinova 69, zam. člana.
Komisija iz stava 1. ovog člana će svojim Rešenjem obrazovati potreban broj
Glasačkih odbora za sprovođenje neposrednog izjašnjavanja građana.
Član 6.
Komisija za sprovođenje referenduma izvršiće sve tehničke i sa njima vezane
poslove za sprovođenje neposrednog izjašnjavanja građana, u skladu sa Zakonom o
referendumu i narodnoj inicijativi, Zakonom o finansiranju lokalne samouprave,
Statutom Opštine Bački Petrovac i ovom Odlukom.
U pogledu načina izjašnjavanja lica koja nisu u mogućnosti da se sami izjasne,
shodno će se primeniti propisi o izboru narodnih poslanika kojima je uređen način
izjašnjavanja ovih lica.
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Član 7.
Pravo neposrednog izjašnjavanja o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa
na području Mesne zajednice Bački Petrovac imaju građani koji imaju izborno pravo i
prebivalište na području ovog naseljenog mesta kao i građani koji nemaju izborno pravo i
prebivalište na području Mesne zajednice Bački Petrovac, ako na istom imaju nepokretnu
imovinu a sredstvima se poboljšavaju uslovi korišćenja te imovine.
Član 8.
Na osnovu primljenih materijala od Glasačkih odbora odnosno Izveštaja o
rezultatu neposrednog izjašnjavanja građana od strane Komisije za sprovođenje
referenduma, Skupština opštine Bački Petrovac će objaviti rezultate ovog izjašnjavanja i
shodno rezultatima proglasiti Odluku o uvođenju samodoprinosa za područje Mesne
zajednice Bački Petrovac, u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Član 9.
Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-2/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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3.
Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik
RS” br. 119/2012), člana 91. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik
RS” br. 72/2009, 81/2009 – ispr, 64/2010 odluka US i 24/2011), člana 7. Zakona o
javnim putevima
(“Službeni glasnik RS” br. 101/2005, 123/2007, 101/2011 i
93/2012), člana 4. i 5. Zakona o komunalnim delatnostima (“Službeni glasnik RS” br.
88/2011), člana 16. stav 1. tačka 9. i 13. te člana 34. stav 1. tačka 9. Statuta Opštine
Bački Petrovac (“Službeni list Opštine Bački Petrovac” br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011),
Skupština opštine Bački Petrovac na VIII sednici održanoj dana 01.02.2013. godine
donela je

O D L U K U
O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA
„DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE“ BAČKI PETROVAC
OSNOVNE ODREDBE
Član 1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ovom Odlukom osniva se Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju opštine“
Bački Petrovac (u daljem tekstu: Javno preduzeće) za obavljanje privrednih delatnosti od
opšteg interesa i to:
uređivanje, korišćenje, unapređivanje i zaštita građevinskog zemljišta,
održavanje, zaštita, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima kao
i ulicama u opštini Bački Petrovac,
izgradnja komunalnih objekata i razvoj komunalne delatnosti,
razvoj, izgradnja i održavanje komunalnih objekata opšte komunalne potrošnje,
održavanje, razvoj i upravljanje stambenim zgradama i stanovima u javnoj svojini,
održavanje, zaštita, razvoj, upravljanje i uređenje javnih površina i javnih zelenih
površina,
projektovanje, planiranje, razvoj i nadzor u oblasti komunalnih delatnosti,
urbanističke i geodetske usluge,
druge poverene poslove od strane organa lokalne samouprave.
Član 2.
Ovom Odlukom kao osnivačkim aktom Javnog preduzeća uređuje se firma,
sedište, delatnost, visina osnivačkog kapitala, sredstva za obavljanje delatnosti Javnog
preduzeća, organi Javnog preduzeća, rok za donošenje Statuta i drugih normativnih akata,
i druga pitanja u vezi sa osnivanjem Javnog preduzeća.
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Član 3.

Firma pod kojom posluje Javno preduzeće je: Javno preduzeće „Direkcija za
izgradnju opštine“ Bački Petrovac.
Skraćeni naziv firme Javnog preduzeća je: JP „Direkcija za izgradnju opštine“
Bački Petrovac.
Član 4.
Sedište Javnog preduzeća je u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br. 6.
Odluku o promeni naziva i sedišta firme donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća
uz saglasnost Skupštine opštine Bački Petrovac.
Član 5.

račun.

Javno preduzeće ima svojstvo pravnog lica.
Javno preduzeće se registruje kod nadležne agencije.
U pravnom prometu sa trećim licima Javno preduzeće istupa u svoje ime i za svoj
Javno preduzeće za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom.
Član 6.

Javno preduzeće ima svoj pečat i štambilj.
Pečat je okruglog oblika prečnika 40 mm koji sadrži grb Republike Srbije
u sredini oko kojeg ispisan tekst na srpskom jeziku : Republika Srbija, Autonomna
Pokrajina Vojvodina, Opština Bački Petrovac, Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju
opštine“ Bački Petrovac i na slovačkom jeziku : Republika Srbsko, Autonómna pokrajina
Vojvodina, Verejný podnik Direkcia pre výstavbu obce, Báčsky Petrovec.
Štambilj je pravougaonog oblika dimenzije 6 x 4 cm i sadrži firmu, mesto, broj
predmeta i datum, i služi za prijem i otpremu pošte.
Član 7.
Na ime sredstava za osnivanje i početak rada, Javnom preduzeću se prenose sva
novčana sredstva, koja su planirana u budžetu Opštine Bački Petrovac za obavljanje
delatnosti Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti
Opštine Bački Petrovac i sredstva na računu Direkcije za građevinsko zemljište, putnu
privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, koja se zateknu na dan stupanja
na snagu ove Odluke.
Za osnivanje i početak rada Javnog preduzeća, osnivač obezbeđuje Javnom
preduzeću sredstva u iznosu od 30.000,00 dinara.
DELATNOST

Član 8.

Pretežna delatnost Javnog preduzeća je :
7112 – Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
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Javno preduzeće će u okviru svog delokruga rada obavljati i ostale zakonom
definisane delatnosti:
4110 – Razrada građevinskih projekata
4311 – Rušenje objekata
4312 – Priprema gradilišta
4211 – Izgradnja puteva i autoputeva
6810 – Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
6820 – Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
6831 – Delatnost agencija za nekretnine
7111 – Arhitektonska delatnost
7490 – Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti (savetodavni i arhitektonski poslovi,
nadzor građenja i sl.)
8130 – Usluge uređenja i održavanja okoline
8211 – Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
8411 – Delatnost državnih organa
8413 – Uređenje poslovanja i doprinos uspešnijem poslovanju u oblasti ekonomije
Radi ostvarivanja potreba i interesa iz delokruga poslovanja a u skladu sa materijalnim
mogućnostima Javno preduzeće vrši sledeće poslove i zadatke:
1. Poslovi uređivanja, korišćenja, unapređivanja i zaštite građevinskog zemljišta:
•
priprema predloge srednjoročnih i godišnjih Programa uređivanja građevinskog
zemljišta;
•
obezbeđuje uređivanje građevinskog zemljišta, koje obuhvata pripremanje
zemljišta za izgradnju i komunalno opremanje zemljišta;
•
ugovara izvršavanje poslova na uređivanju građevinskog zemljišta;
•
obavlja stručne poslove na pripremanju opštih akata u vezi sa građevinskim
zemljištem;
•
obavlja sve stručne poslove u vezi sa davanjem građevinskog zemljišta u zakup
i zaključuje ugovore o davanju građevinskog zemljišta u zakup;
•
obavlja stručne poslove na pripremanju dokumentacije za pokretanje i vođenje
postupka eksproprijacije, administrativnog prenosa prava korišćenja nepokretnosti
u državnoj svojini i preuzimanja iz poseda neizgrađenog građevinskog zemljišta od
ranijih vlasnika;
•
obavlja i druge poslove u okviru ove delatnosti u skladu sa Zakonom i odlukama
Skupštine opštine Bački Petrovac.
2.
Poslovi održavanja, zaštite, razvoja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim
putevima kao i ulicama u Opštini Bački Petrovac:
•
priprema predloge dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih Programa održavanja,
zaštite i razvoja lokalnih i nekategorisanih puteva;
•
organizuje vršenje tehničke i finansijske kontrole izvršavanja godišnjeg
Programa održavanja, zaštite i razvoja lokalnih i nekategorisanih puteva;
•
ugovara izvršavanje poslova projektovanja, izgradnje i rekonstrukcije puteva
i putnih objekata i drugih radova na putevima;
•
organizuje izgradnju i održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva;
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•
donosi kriterijume i vrši raspodelu sredstava namenjenih za održavanje i razvoj
puteva;
•
vodi evidenciju o lokalnim i nekategorisanim putevima sa osnovnim tehničkim
podacima i katastrima za puteve;
•
obavlja i druge poslove u okviru ove delatnosti u skladu sa Zakonom i odlukama
Skupštine opštine Bački Petrovac.
3. Poslovi organizovanja izgradnje komunalnih objekata i razvoja komunalnih
delatnosti:
•
obezbeđuje izgradnju komunalnih objekata i predaju istih na korišćenje,
upravljanje i održavanje komunalnim preduzećima;
•
sprovodi postupak ustupanja izgradnje objekata (predmet ustupanja izgradnje
objekta je naročito: izrada tehničke dokumentacije, izvođenje radova, vršenje stručnog
nadzora, izvođenje pojedinih vrsta radova na objektu);
•
obavlja investicione i operativno tehničke poslove stručnog nadzora kod
izgradnje investicionih objekata komunalnog sistema, objekata iz Programa uređivanja
građevinskog zemljišta i objekata iz Programa održavanja, zaštite i razvoja lokalnih
i nekategorisanih puteva, kao i objekata iz sredstava samodoprinosa;
•
obavlja i druge poslove u okviru ove delatnosti u skladu sa Zakonom i odlukama
Skupštine opštine.
4. Obavlja stručno-tehničke, računovodstvene i finansijske poslove iz delokruga svoga
rada.
5. Obavlja i druge poslove koje Javnom preduzeću poveri Skupština opštine Bački
Petrovac kao osnivač.
Član 9.
Na zahtev Skupštine opštine Bački Petrovac, odnosno Opštinskog veća Opštine
Bački Petrovac, a najmanje jednom godišnje, Javno preduzeće obaveštava Skupštinu
opštine Bački Petrovac, odnosno Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, o svom radu.
SREDSTVA

Član 10.

Javno preduzeće posluje sredstvima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.
Član 11.
Sredstva za obavljanje delatnosti i poslova iz člana 8. ove Odluke obezbeđuju se
iz budžeta Opštine Bački Petrovac i iz sledećih izvora:
•
•
•

naknada za uređivanje građevinskog zemljišta,
naknada za izvršene urbanističke, geodetske i ostale usluge,
udružena sredstva komunalne organizacije i drugih investitora,
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prihodi, koji se odlukama Skupštine opštine Bački Petrovac usmere za uređivanje
građevinskog zemljišta,
sredstva iz prodatog materijala i opreme iz porušenih objekata,
sredstva kredita i kamata,
sredstva samodoprinosa u skladu sa Zakonom,
naknada za korišćenje javnih površina,
naknada za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, zemljišnog pojasa ili drugog
odgovarajućeg zemljišta koje pripada javnom putu,
naknada za priključenje prilaznog puta na javni put,
naknada za postavljanje instalacija na putu,
udružena sredstva zainteresovanih korisnika puteva (preduzeća, mesne zajednice
i građani),
posebna naknada za upotrebu puta, njegovog dela i putnog objekta,
naknada za izgradnju i korišćenje komercijalnih objekata na koje je omogućen
pristup sa puta van naseljenog mesta,
druga sredstva, koja se mogu koristiti za ove delatnosti.
Član 12.

Sredstva Javnog preduzeća se koriste prema programima i finansijskim planovima
Javnog preduzeća, koje donosi Nadzorni odbor uz saglasnost osnivača.
Član 13.
Dobit koju u poslovanju ostvari Javno preduzeće u celosti usmerava osnivaču
i uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda.
Gubitak koji u poslovanju ostvari Javno preduzeće u celosti se pokriva iz
sredstava budžeta Opštine Bački Petrovac.
ORGANI JAVNOG PREDUZEĆA
Član 14.
Upravljanje u Javnom preduzeću organizovano je kao jednodomno.
Organi Javnog preduzeća su: Nadzorni odbor i direktor.
Član 15.
Nadzorni odbor ima ukupno 3 člana s tim da se jedan član imenuje iz reda
zaposlenih u Javnom preduzeću.
Predsednika i članove Nadzornog odbora u Javnom preduzeću
imenuje
i razrešava Skupština opštine Bački Petrovac.
Predstavnik zaposlenih u Nadzornom odboru u Javnom preduzeću predlaže se na
način utvrđen Statutom Javnog preduzeća.
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Predsednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine uz
mogućnost ponovnog izbora.
Predsednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za
rad u Nadzornom odboru, čiju visinu određuje Skupština opštine Bački Petrovac na
osnovu izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja Javnog preduzeća.
Član 16.
Nadzorni odbor:
utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Javnog preduzeća i stara se
o njihovoj realizaciji,
usvaja izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja,
donosi godišnji program poslovanja, uz saglasnost osnivača,
nadzire rad direktora,
vrši untrašnji nadzor nad poslovanjem Javnog preduzeća,
uspostavlja, odobrava i prati računovodstvo, unutrašnju kontrolu, finansijske
izveštaje i politiku upravljanja rizicima,
utvrđuje finansijske izveštaje Javnog preduzeća i dostavlja ih osnivaču radi
davanja saglasnosti,
donosi statut uz saglasnost osnivača,
odlučuje o statusnim promenama i osnivanju drugih pravnih subjekata, uz
saglasnost osnivača,
donosi odluku o raspodeli dobiti, odnosno načinu pokrića gubitka uz saglasnost
osnivača,
daje saglasnost direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa ovom
Odlukom, statutom Javnog preduzeća i propisima kojima se uređuje pravni položaj
privrednih društava,
zaključuje ugovore o radu na određeno vreme sa direktorom preduzeća,
vrši druge poslove u skladu sa zakonom, ovom Odlukom, statutom i propisima
kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.
Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje
nadležnosti na direktora ili drugo lice u javnom preduzeću.
Član 17.
Za predsednika i člana Nadzornoog odbora, osim člana koji se imenuje iz reda
zaposlenih, imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove:
da je punoletno i poslovno sposobno,
da ima stečeno visoko obrazovanje drugog ili trećeg stepena, odnosno završene
osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine,
najmanje tri godine iskustva na rukovodećem položaju,
da poseduje stručnost iz oblasti finansija, prava ili korporativnog upravljanja,
da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za krivična dela protiv
privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije izrečena mera
bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti javnog preduzeća.
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Član 18.
Direktora Javnog preduzeća imenuje Skupština opštine Bački Petrovac na period
od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa.
Za direktora Javnog preduzeća imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove:
da je punoletno i poslovno sposobno lice,
da je državljanin Republike Srbije,
da ima stečeno visoko obrazovanje drugog ili trećeg stepena, odnosno završene
osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine,
da ima najmanje pet godina radnog iskustva, od čega najmanje tri godine
iskustva na rukovodećem položaju,
da nije osuđivano na uslovnu ili bezuslovnu kaznu za krivična dela protiv
privrede, pravnog saobraćaja ili službene dužnosti, kao i da mu nije izrečena mera
bezbednosti zabrane obavljanja pretežne delatnosti javnog preduzeća.
Direktor Javnog preduzeća zasniva radni odnos na određeno vreme.
Član 19.
Direktor Javnog preduzeća:
predstavlja i zastupa Javno preduzeće,
organizuje i rukovodi procesom rada,
vodi poslovanje Javnog preduzeća,
odgovara za zakonitost rada Javnog preduzeća,
predlaže godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje,
predlaže finansijske izveštaje,
izvršava odluke Nadzornog odbora,
vrši druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i statutom Javnog
preduzeća.
Član 20.
Javni konkurs za imenovanje direktora sprovodi Komisija za imenovanja.
Komisiju za imenovanja obrazuje Skupština opštine Bački Petrovac, s tim da
jedan član komisije mora biti imenovan na predlog Stalne konferencije gradova i opština.
Predsednik i članovi komisije ne mogu biti narodni poslanici, poslanici
u Skupštini autonomne pokajine, odbornici u Skupštini opštine, kao ni imenovana lica
u organima državne uprave, organima autonomne pokrajine ili organima jedinica lokalne
samouprave.
Član 21.
Sprovođenje javnog konkursa započinje donošenjem odluke o sprovođenju
javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća koju donosi Skupština
opštine Bački Petrovac.
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Predlog za donošenje odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje
direktora Javnog preduzeća donosi Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac.
Član 22.
Komisija sastavlja spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje
i između istih sprovodi izborni postupak.
U izbornom postupku se, ocenjivanjem stručne osposobljenosti, znanja i veština,
utvrđuje rezultat kandidata prema merilima propisanim za imenovanje direktora Javnog
preduzeća.
Merila propisana za imenovanje direktora Javnog preduzeća utvrđuje Opštinsko
veće Opštine Bački Petrovac svojim rešenjem.
Član 23.
Kandidate koji su ispunili merila propisana za imenovanje direktora Javnog
preduzeća, komisija uvršćuje na rang listu.
Lista za imenovanje sa najviše tri najbolje rangirana kandidata sa brojčano
iskazanim i utvrđenim rezultatima prema merilima propisanim za imenovanje, kao
i zapisnik o izbornom postupku komisija dostavlja se Opštinskom veću Opštine Bački
Petrovac.
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac na osnovu liste za imenovanje
i zapisnika o izbornom postupku, utvrđuje predlog akta o imenovanju i dostavlja ga
Skupštini opštine Bački Petrovac radi razmatranja i donošenja.
Skupština Opštine Bački Petrovac odlučuje o imenovanju direktora Javnog
preduzeća, donošenjem rešenja o imenovanju predloženog kandidata ili nekog drugog
kandidata sa liste.
Rešenje o imenovanju direktora je konačno.
Rešenje o imenovanju dostavlja se licu koje je imenovano i objavljuje se u
„Službenom glasniku Republike Srbije“, u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“ i
na internet stranici Opštine Bački Petrovac.
Član 24.
Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i
razrešenjem.
Član 25.
Skupština opštine Bački Petrovac imenuje vršioca dužnosti direktora, u sledećim
slučajevima:
•
ukoliko direktoru prestane mandat zbog isteka perioda na koji je imenovan, zbog
podnošenja ostavke ili u slučaju razrešenja pre isteka mandata;
•
ukoliko bude doneto rešenje o suspenziji direktora;
•
u slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti direktora.
Vršilac dužnosti može biti imenovan na period koji nije duži od šest meseci.
U naročito opravdanim slučajevima, a radi sprečavanja nastanka materijalne štete,
Skupština opštine Bački Petrovac može doneti odluku o imenovanju vršioca dužnosti
direktora na još jedan period od šest meseci.
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Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća imenuje se na predlog Opštinskog veća
Opštine Bački Petrovac, bez sprovođenja javnog konkursa.
Vršilac dužnosti ima sva prava, obaveze i ovlašćenje direktora.
Član 26.
Javno preduzeće mora imati izvršenu reviziju finansijskih izveštaja od strane
ovlašćenog revizora.
Član 27.
Opšti akti Javnog preduzeća su statut i opšti akti utvrđeni zakonom.
Član 28.
Statut Javnog preduzeća donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća uz saglasnost
Skupštine opštine Bački Petrovac.
Statutom se bliže utvrđuje: poslovanje, unutrašnja organizacija, način
ostvarivanja poslova i zadataka, bliže odredbe o položaju, pravima i obavezama
Nadzornog odbora, direktora i normativnim aktima, koji oni donose kao i o položaju,
pravima i obavezama stručne službe i druga pitanja od značaja za poslovanje javnog
preduzeća.
Član 29.

•
•
•
•
•
•
•
•

Radi obezbeđivanja zaštite opšteg interesa u Javnom preduzeću, Skupština
opštine daje saglasnost na:
statut,
davanje garancija, avala, jemstava, zaloga i drugih sredstava obezbeđenja za
poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa;
tarifu (odluku o cenama, tarifni sistem i dr.) osim ako drugim zakonom nije
predviđeno da tu saglasnost daje drugi državni organ;
raspolaganje (pribavljanje i otuđenje) sredstvima u javnoj svojini koja su preneta
u svojinu Javnog preduzeća, veće vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja
delatnosti iz delokruga rada Javnog preduzeća;
akt o opštim uslovima za isporuku proizvoda i usluga;
ulaganje kapitala;
statusne promene;
druge odluke, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od
opšteg interesa i osnivačkim aktom.
Predlog za davanje saglasnosti iz stava 1.ovog člana podnosi Opštinsko veće
opštine Bački Petrovac.
Član 30.
Javnost u radu Javnog preduzeća obezbeđuje se redovnim izveštavanjem
javnosti o programu rada preduzeća, realizaciji programa, kao i o drugim činjenicama
koje mogu biti od interesa za javnost, a naročito: o revidiranim finansijskim godišnjim
izveštajima, kao i o mišljenju ovlašćenog revizora za taj izveštaj, izveštaj o posebnim ili
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vanrednim revizijama, o sastavu nadzornog odbora, o imenu direktora, o organizacionoj
strukturi preduzeća, kao i o načinu komunikacije sa javnošću.
Član 31.
Javno preduzeće može osnovati zavisno društvo kapitala za obavljanje delatnosti
iz predmeta svog poslovanja utvrđenog ovom Odlukom.
Na akt iz prethodnog stava ovog člana saglasnost daje osnivač.
Član 32.
Unapređenje rada i razvoja Javnog preduzeća, zasniva se na dugoročnom
i srednjeročnom planu rada i razvoja, koji donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća.
Za svaku kalendarsku godinu Javno preduzeće donosi godišnji program
poslovanja (u daljem tekstu: Program) i dostavlja ga osnivaču radi davanja saglasnosti,
najkasnije do 01.decembra tekuće godine za narednu godinu.
Program se smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač.
Usvojeni Program Javnog preduzeća mora da sadrži: planirane izvore prihoda
i pozicije rashoda po namenama; planirani način raspodele dobiti Javnog preduzeća,
odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća; elemente za celovito
sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, zarada i zapošljavanja u tom preduzeću;
kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu
i reprezentaciju, kao i kriterijume za određivanje naknade za rad predsednika i članova
Nadzornog odbora.
Usvojeni Program Javnog preduzeća dostavlja se resornom ministarstvu,
ministarstvu nadležnom za poslove trgovine, ministarstvu nadležnom za poslove rada,
ministarstvu nadležnom za poslove finansija i ministarstvu nadležnom za poslove lokalne
samouprave.
Član 33.
Javno preduzeće dužno je da resornom ministarstvu, ministarstvu nadležnom za
poslove trgovine, ministarstvu nadležnom za poslove rada i ministarstvu nadležnom za
poslove finansija dostavlja tromesečne izveštaje o realizaciji Programa.
Član 34.
Javno preduzeće dužno je da ministarstvu nadležnom za poslove finansija
mesečno dostavlja izveštaj o rokovima izmirenja obaveza prema privrednim subjektima,
utvrđenih zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza
u komercijalnim transakcijama.
Član 35.
Za izvršavanje stručnih, finansijskih i administrativno-tehničkih poslova
Javno preduzeće obrazuje stručnu službu.
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PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 36.

•
•
•

Javno preduzeće počinje sa radom 1. marta 2013. godine a nakon
registrovanja kod nadležne agencije.
Početkom rada Javnog preduzeća prestaje sa radom Direkcija za
građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac.
Danom početka poslovanja Javnog preduzeća, Javno preduzeće preuzima:
Prava i obaveze proistekle iz poslovanja Direkcije;
Sve zaposlene radnike u Direkciji;
Planove rada i razvoja, programe poslovanja i akta doneta za njihovo ostvarivanje, akt
o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, pravilnik o radu i druga akta Direkcije od
značaja za rad i obezbeđivanje nesmetanog rada Javnog preduzeća do donošenja
navedenih planova, programa i akata od strane organa Javnog preduzeća.
Član 37.
Direkcija za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti
Opštine Bački Petrovac sačiniće završni račun sa stanjem na dan 28. februar 2013.
godine, na koji saglasnost daje Skupština opštine Bački Petrovac.
Član 38.
Javno preduzeće preuzeće od Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu
i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac sve poslove, inventar i druga sredstva za
rad sa stanjem na dan 28. februar 2013. godine.
Član 39.
Do početka rada Javnog preduzeća, Direkcija za građevinsko zemljište,
putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac obavljaće delatnost
i poslove utvrđene aktom o osnivanju.
Član 40.
Do donošenja opštih akata potrebnih za obavljanje delatnosti Javnog
preduzeća primenjivaće se opšti akti Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu
i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, koji su važili do stupanja na snagu ove
Odluke.
Član 41.
Do imenovanja nadzornog odbora Javnog preduzeća, poslove nadzornog
odbora obavljaće Upravni odbor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu
i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, dok će poslove direktora Javnog
preduzeća do imenovanja obavljati vršilac dužnosti direktora Direkcije za građevinsko
zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac Ondrej Bovđiš.
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Član 42.
Nadzorni odbor Javnog preduzeće doneće u roku od 30 dana od dana
imenovanja Statut Javnog preduzeća, nakon čega će isti dostaviti Skupštini opštine Bački
Petrovac na davanje saglasnosti.
Statut Javnog preduzeća stupa na pravnu snagu danom davanja saglasnosti
od strane Skupštine opštine Bački Petrovac.
Član 43.
Direktor Javnog preduzeća doneće u roku od 30 dana od dana stupanja na pravnu
snagu Statuta Javnog preduzeća, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mesta uz saglasnost Nadzornog odbora Javnog preduzeća.
Raspoređivanje radnika na osnovu akta o unutrašnjoj
organizaciji
i sistematizaciji radnih mesta izvršiće direktor u roku od 15 dana od dana davanja
saglasnosti na isti akt od strane Nadzornog odbora Javnog preduzeća.
Član 44.
Skupština Opštine Bački Petrovac imenovaće Nadzorni odbor Javnog preduzeća
u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Danom imenovanja predsednika i članova Nadzornog odbora prestaje sa radom
Upravni odbor Direkcije, a njegovom predsedniku i članovima prestaje mandat.
Član 45.
Konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća biće raspisan
najkasnije do 30. juna 2013. godine.
Član 46.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o osnivanju
Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački
Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 5/96).
Član 47.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
„Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-3/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
BAČKI PETROVAC

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl.ecc., s.r.
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4.
Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni
glasnik Republike Srbije“, br.129/2007), člana 28. stav 2. Zakona o kulturi („Službeni
glasnik Republike Srbije“ , br. 72/2009) i člana 34. tačka 10. Statuta Opštine Bački
Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011),
Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj VIII sednici, održanoj 01.02.2013. godine,
donela je

REŠENJE
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
STATUT BIBLIOTEKE “ŠTEFAN HOMOLA”, SA P.O. BAČKI PETROVAC
I
D a j e s e s a g l a s n o s t na Statut Biblioteke “Štefan Homola”, sa p.o.
Bački Petrovac, koji je usvojen na sednici Upravnog odbora ove ustanove dana
09.01.2013. godine, uz primedbu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na član 19.
tačka 3. Statuta, Posl. br. 016-4/24-2013, od 22.01.2013. godine.
II
Ovo Rešenje objaviti u “Službenom listu Opštine Bački Petrovac”.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Broj: 011-4/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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5.
Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
(„Službeni glasnik RS“, broj 18/2010) i člana 34. tačka 22. Statuta Opštine Bački
Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008, 4/2009 i 4/2011),
Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj VIII sednici, održanoj 01.02.2013. godine,
donela je

REŠENJE
O DAVANJU SAGLASNOSTI
NA GODIŠNJI PLAN RADA
PREDŠKOLSKE USTANOVE „VČIELKA“ BAČKI PETROVAC
ZA RADNU 2012/2013 GODINU

I
Skupština opštine Bački Petrovac d a j e s a g l a s n o s t na Godišnji plan
rada Predškolske ustanove „VČIELKA“ Bački Petrovac za radnu 2012/2013 godinu, koji
je usvojen od strane Upravnog odbora PU na sednici održanoj 13.09.2012. godine.

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

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Broj:011-5/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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6.

Na osnovu člana 42. Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik
Republike Srbije“, broj 111/2009 i 92/2011) i člana 10. Uredbe o sastavu i načinu rada
štabova za vanredne situacije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 98/2010) i člana
34. tačka 20. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“,
broj 11/2008 , 4/2009 i 4/2011) Skupština opštine Bački Petrovac, na svojoj VIII sednici
održanoj dana 01.02.2013. godine, d o n e l a j e

R E Š E N J E
O IZMENAMA I I DOPUNAMA
REŠENJA O POSTAVLJANJU ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA
I ČLANOVA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE
BAČKI PETROVAC
Član 1.
U Rešenju o postavljanju zamenika komandanta , načelnika i članova opštinskog
Štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački
Petrovac“, br. 11/2012) u članu 2. stav 2. vrše se sledeće izmene i dopune:
u tački 13. , reči „direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac“ zamenjuju se rečima
„pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac“,
u tački 16., , reči „direktor Direkcije za građevinsko zemljište , putnu privredu i
komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac“ zamenjuju se rečima „viši saradnik u
Direkciji za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački
Petrovac.“
Iza tačke 21. dodaju se nove tačke 22 . i 23. koje glase:
„ 22. Vladimir Turan , v.d. direktor JKP „Progres“ iz Bačkog Petrovca.
23. Ondrej Bovđiš, v.d. direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu
i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac“.
Član 2.
Ovo Rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-6/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl.ecc., s.r.
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7.

Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i 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 VIII sednici održanoj 01.02.2013. godine, d o n e l a j e

REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA
SAVETA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA
I
R a z r e š a v a j u s e od dužnosti članova Saveta za ravnopravnost polova
zaključno sa 01.02.2013. godine dosadašnji članovi:
-

KATARINA ZORNJANOVA, iz Kulpina,
TANJA VARGA, iz Bačkog Petrovca,
VJERA MIŠKOVICOVA, iz Gložana,
JADRANKA MARČOK, iz Bačkog Petrovca,
KATARINA ARNJAŠOVA, iz Bačkog Petrovca,
ANA MARJANOVIĆ, iz Maglića i
BRANISLAV NEDELJKOVIĆ, iz Maglića

koji su na ovu dužnost izabrani Rešenjem o izboru članova Saveta za ravnopravnost
polova Skupštine opštine Bački Petrovac, br. 011-1/2009-02, od 05.02.2009. godine
odnosno izmenama i dopunama ovog Rešenja od 19.11.2010., 30.12.2011. i 21.03.2012.
godine.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-7/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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8.

Na osnovu člana 34. tačka 20. i člana 58. stav 2. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac na svojoj VIII sednici održanoj dana 01.02.2013. godine, d o n e l a j e

REŠENJE
O IZBORU ČLANOVA
SAVETA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA
I
U Savet za ravnopravnost polova biraju se:
1. TANJA VARGA, iz Novog Sada, ul. Gogoljeva 14, predstavnica Odborničke
grupe „Izbor za bolji život – Boris Tadić“;
2. KATARINA ARNJAŠOVA, iz Bačkog Petrovca, ul. Zmaj Jovina 7,
predstavnica Udruženja petrovačkih žena, Bački Petrovac;
3. VIERA MIŠKOVICOVA, iz Gložana, ul.V. Viteza 18 , predstavnica
Udruženja žena „Slovenka“, Gložan;
4. KATARINA ZORNJANOVA, iz Kulpina, ul. I.L. Ribara 10, predstavnica
Uduženja žena Kulpina, Kulpin;
5. VERA BRKLJAČ, iz Maglića, ul. Žarka Zličića 4, predstavnica Udruženja
žena Maglića, Maglić;
6. DRAHOTINA DORČOVA, iz Bačkog Petrovca, ul. Jarmočna 19,
predstavnica Matice slovačke u Srbiji;
7. LAZAR RODIĆ, iz Maglića, ul. Sime Šolaje 15, predstavnik Mesne zajednice
Maglić.
III
Ovo Rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-8/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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9.

Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i 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 VIII sednici održanoj 01.02.2013. godine, d o n e l a j e

REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ZA MLADE
I
R a z r e š a v a j u s e od dužnosti članova Saveta za mlade zaključno sa
01.02.2013. godine dosadašnji članovi:
-

BRANISLAV MERNIK, iz Bačkog Petrovca,
VIERA TARNOCI, iz Bačkog Petrovca,
JADRANKA PERIĆ, iz Maglića,
MARIJA BARTOŠ-KORČOKOVA, iz Gložana,
LAZAR POPADIĆ, iz Kulpina,
BRANKO NEDELJKOVIĆ, iz Maglića i
JAN HANSMAN, iz Bačkog Petrovca

koji su na ovu dužnost izabrani Rešenjem o izboru članova Saveta za mlade Skupštine
opštine Bački Petrovac, br. 011-12/2009-02, od 03.03.2009. godine odnosno izmenama i
dopunama ovog Rešenja od 02.09.2009. i 18.06.2010. godine.

II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-9/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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10.
Na osnovu člana 34. tačka 20. i člana 57. stav 1. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac na svojoj VIII sednici održanoj dana 01.02.2013. godine, d o n e l a j e

REŠENJE
O IZBORU ČLANOVA SAVETA ZA MLADE
I
U Savet za mlade biraju se:
1. BRANISLAV KUŠTRA, iz Kulpina, ul. Prvomajska 1, predstavnik KUD
„Zvolen“, Kulpin;
2. ELIZABET NOVAK, iz Bačkog Petrovca, ul. Martina Hrubika 41/a,
predstavnica Liberalno-demokratske partije, Opštinski odbor Bački
Petrovac;
3. ANNA MEDVEĎOVA, iz Bačkog Petrovca, ul. Janka Jeseneskeho 19.a.,
predstavnica Matice slovačke u Srbiji;
4. MARINA BOHUŠ, iz Bačkog Petrovca, ul. Vajanskog 7, predstavnica
Socijalističke partije Srbije, Opštinski odbor Bački Petrovac;
5. BRANISLAV NEDELJKOVIĆ, iz Maglića, ul. Ćirpanova 26/a, predstavnik
Mesne zajednice Maglić;
6. ROBERTINA NAĐ, iz Bačkog Petrovca, ul. Poljna 20, predstavnica KUD
Petrovská družina, Bački Petrovac;
7. DANIELA FEKETE, iz Gložana, ul. M. Tita 90, predstavnica Odborničke
grupe „Izbor za bolji život – Boris Tadić“.
II
Ovo Rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-10/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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11.

Na osnovu člana 34. tačka 20. i člana 54. stav 3. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011) i člana 12. Odluke
o obrazovanju Saveta za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera Opštine Bački
Petrovac, Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj VIII sednici održanoj dana
01.02.2013. godine, d o n e l a j e

R E Š E N J E
O IZBORU ČLANOVA
SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA
I
U Savet za praćenje primene etičkog kodeksa biraju se:
1. BORISAV CAKIĆ, iz Maglića, ul. I.L. Ribara 28, predstavnik Mesne
zajednice Maglić;
2. JAROSLAV ANDRAŠIK, iz Bačkog Petrovca, ul. Bratislavska 26,
predstavnik Liberalno-demokratske partije, Opštinski odbor Bački
Petrovac;
3. KATARÍNA MELEGOVA-MELICHOVA, iz Bačkog Petrovca, ul. Jedljova
12, predstavnica Matice slovačke u Srbiji;
4. ZDENKO HORVAT, iz Gložana, ul. Mihala Pagača 85, predstavnik
Socijalističke partije Srbije, Opštinski odbor Bački Petrovac;
5. JAROSLAV MAKIŠ, iz Gložana, ul. Masarikova 24, predstavnik
Odborničke grupe „Izbor za bolji život – Boris Tadić“.
II
Ovo Rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-11/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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12.
Na člana 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br.
129/2007) i člana 34. tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine
Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine Bački Petrovac na
svojoj VIII sednici, održanoj dana 01.02.2013. godine d o n e l a j e

REŠENJE
O RAZREŠENJU ZASTUPNIKA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA INFORMATIVNU DELATNOST
„RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“
BAČKI PETROVAC
I
KATARINA MELEGOVA-MELIHOVA, iz Bačkog Petrovca, ul. Jedljova
12, zastupnik Javnog preduzeća za informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY
PETROVEC“ Bački Petrovac (u daljem tekstu: JP za informativnu delatnost),
r a z r e š a v a s e od ove dužnosti danom donošenja ovog Rešenja.
II
Primopredaja dužnosti između dosadašnjeg zastupnika JP za informativnu
delatnost i novoimenovanog zastupnika JP za informativnu delatnost izvršiće se na
način, po postupku i u roku utvrđenim odredbama Protokola o postupku primopredaje
dužnosti i službenih akata („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 4/2007).
III
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-12/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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13.

Na člana 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br.
129/2007) i člana 34. tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine
Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine Bački Petrovac na
svojoj VIII sednici, održanoj dana 01.02.2013. godine d o n e l a j e

R E Š E N J E
O IMENOVANJU NOVOG ZASTUPNIKA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA INFORMATIVNU DELATNOST
„RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“
BAČKI PETROVAC
I
JAN ČERNAK, iz Bačkog Petrovca, i m e n u j e s e za novog zastupnika
Javnog preduzeća za informativnu delatnost „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“ Bački
Petrovac (u daljem tekstu: JP za informativnu delatnost), na period od najduže 6
meseci.

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

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-13/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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14.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i 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 VIII sednici održanoj 01.02.2013. godine, d o n e l a j e

R E Š E N J E
O RAZREŠENJU ČLANA
KOMISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE

I
R a z r e š a v a s e od dužnosti člana Komisije za budžet i finansije dosadašnji
njen član
-

VLADIMIR TURAN, iz Bačkog Petrovca,

koji je na istu izabran od strane Skupštine opštine Bački Petrovac Rešenjem o izboru
članova Komisije za budžet i finansije, br. 011-69/2012-02, od 31.07.2012. godine
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 10/2012).
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-14/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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15.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 39. stav 4. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj VIII sednici održanoj 01.02.2013. godine, d o n e l a j e

REŠENJE
O IZBORU NOVOG ČLANA
KOMISIJE ZA BUDŽET I FINANSIJE

I
U Komisiju za budžet i finansije umesto razrešenog Vladimira Turana, iz Bačkog
Petrovca, b i r a s e novi član, i to:
- JAN BOHUŠ, odbornik iz Gložana.

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

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Broj: 011-15/2013-02
Dana: 01.02.2013. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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