
   

       С л у ж б е н и    л и с т 
 

                                            Општине  Бачки Петровац 
 
 
Број: 1                                              Бачки Петровац                        
Година: LI                                                             21.  марта 2015. год. 
 
 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 
 

I      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

  1. -  Програм рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2015. 
 годину, 
 
  2. -  Одлука о  доношењу Плана генералне регулације насеља Гложан, 
 
  3. -  Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, 
 
  4. - Одлука о утврђивању накнаде за оснивање права службености на 
 стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац, 
 
  5. - Одлука о допуни Одлуке о организацији Општинске управе Општине 
 Бачки Петровац, 
 
  6. -  Решење о давању сагласности на План и програм рада Словачког 
 војвођанског  позоришта за 2015. годину, 
 
  7. -  Решење о давању сагласности на План и програм рада Библиотеке 
 „Штефан Хомола“ Бачки Петровац за 2015. годину, 
 
  8. -  Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Центра за 
 социјални рад Општине Бачки Петровац за 2015. годину,  
 
  9. -  Решење о  давању сагласности на План рада Здравствене  установе Дом 
 здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2015. годину, 
 
10. -  Решење о  давању сагласности на План рада Туристичке организације 
 Општине Бачки Петровац за 2015. годину, 
 
11. -    Решење  о  давању   сагласности   на   План   и   програм   рада   Музеја   
           војвођанских  Словака  за  2015.  годину, 
 



12. -  Решење о разрешењу члана  Надзорног одбора  Библиотеке „Штефан 
 Хомола“ у Бачком Петровцу, 
 
13. -  Решење о именовању новог члана  Надзорног одбора  Библиотеке 
 „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу,  

 
 

   II  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

 
14. - Решење о додели аконтације удружењима, 
 
15. -  Решење о расподели  буџетских  средстава намењених суфинансирању 
 програма у области културе и уметности, које у оквиру својих 
 програмских активности  реализују организације или удружења током 
 2015. године. 
 
16. -  Решење о суфинансирању програма које током  2015. године у оквиру 
 својих програмских активности спроводе спортске  организације, 
 регистроване као удружења у складу са Законом о спорту, 
 
17. -  Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 016-4/14а-
 2015, 
 
18. - Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 016-4/14б-
 2015, 
 
19. -  Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/31-
 2015, 
 
20. -  Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 016-4/36
 2015, 
 
 

III  ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ 
 
 

21. -  Решење о именовању радне групе за обраду и оцењивање поднетих 
 захтева по расписаном конкурсу за доделу буџетских средстава за 2015. 
 годину. 
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1. 
Na osnovu člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni 

list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014)  i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Bački 
Petrovac  („Službeni  list Opštine Bački Petrovac“, br. 3/2014), Skupština opštine Bački Petrovac 
na svojoj XXIV sednici, održanoj dana 20.03.2015. godine,  d o n e l a    j e   o k v i r n i 

 
 

P R O G R A M    R A D A 
SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC, 

ZA  2 0 1 5.  GODINU 
 
I 
 

  Pri donošenju ovog okvirnog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2015. 
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; 

- da  se u  skladu  sa Zaključkom Skupštine opštine donetim na XXIII  sednici održanoj 
29.12.2014.  godine  razmatraju  pitanja  koja  nisu  razmatrana  i  o  istima  se  nije 
odlučivalo na sednicama Skupštine opštine u 2014. godini. 

 
II 
 

  U 2015. godini Skupština opštine će razmatrati i odlučivati o sledećim pitanjima:  
 
  I KVARTAL: 
   

1. Donošenje Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2015. 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 2014. godinu  i 
Programa  rada  za  2015.  godinu  ustanova,  javnih  službi  i  drugih  organizacija,  čiji  je  osnivač 
Opština Bački Petrovac, i to: 
  a.) Ustanove Informativni centar „BÁČSKY PETROVEC“, Bački Petrovac, 
  b.) Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ iz Bačkog Petrovca, 
  c.) Biblioteke „ŠTEFAN HOMOLA“ Bački Petrovac, 
  d.) Centar za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac, 
  e.) Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „BAČKI PETROVAC“ Bački Petrovac, 
  f.) Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, 
  g.) Muzeja vojvođanskih Slovaka. 
       Obrađivač: ustanove, javne službe i organizacije čiji je osnivač Opština Bački Petrovac. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

3. Razmatranje  godišnjih  Izveštaja o  radu  i  finansijskom poslovanju  za 2014.  godinu 
javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, i to: 
  a.) JP za KSP „PROGRES“ Bački Petrovac, 

b.) JP za KSP „KOMUNALAC“ Maglić, 
  c.) JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac. 
            Obrađivač:  Javna preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

4. Razmatranje Izveštaja o radu za 2014. godinu: 
a.) predsednika Opštine Bački Petrovac, 
b.) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, 

  c.) Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, 
  d.) Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac. 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – organizacione jedinice i službe 
Opštinske uprave i Pavobranilaštvo Opštine Bački Petrovac. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

5. Razmatranje Izveštaja o radu posebnih radnih tela Skupštine opštine Bački Petrovac 
za 2014. godinu, i to: 
  a.) Saveta za mlade; 
  b.) Saveta za rodnu ravnopravnost; 
  c.) Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa. 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac ‐ Služba Skupštine opštine. 
       Predlagač: Savet za mlade, Savet za rodnu ravnopravnost i Savet za praćenje primene 
Etičkog kodeksa. 
 

6.  Razmatranje  Izveštaja  te  davanje  saglasnosti    na  Program  poslovanja  Javnog 
preduzeća “Direkcija za izgradnju Bački Petrovac” Bački Petrovac za 2015. godinu. 
                    Obrađivač: JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac.  
                    Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  7. Razmatranje  godišnjeg  Izveštaja  o  radu  d.o.o.  “Poslovni  i  inovativni  centar Bački 
Petrovac – Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business & innovation centre 
Bački Petrovac“. 
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    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.  Razmatranje  Informacija  o radu  i aktivnostima  Mesnih  zajednica  sa  teritorije 
Opštine Bački Petrovac u 2014. godini. 
       Obrađivač: Mesne zajednice sa teritorije Opštine Bački Petrovac. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 

9. Razmatranje Izveštaja o radu Policijske stanice u Bačkom Petrovcu za 2014. godinu. 
      Obrađivač: MUP RS, PU Novi Sad, Policijska stanica u Bačkom Petrovcu. 
      Predlagač: Opštinsko veće. 
 

10. Razmatranje  Informacije o davanju u  zakup poljoprivrednog  zemljišta u državnoj 
svojini, na teritoriji  Opštine Bački Petrovac, za 2014. godinu.  
     Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  –  Odeljenje  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. 
 
  11.  Razmatranje  i donošenje  Godišnjeg  programa  zaštite,  uređenja  i korišćenja 
poljoprivrednog zemljišta Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu. 
      Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  –  Odeljenje  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. 
 

12. Razmatranje  i donošenje Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne 
politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2015. godini. 

    Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  ‐  Odeljenje  za  privredu, 
urbanizam, komunalno‐stambene i inspekcijske poslove. 

    Predlagač: Opštinsko veće. 
 

  13.  Razmatranje  Izveštaja  o  realizaciji  strategije  razvoja  turizma  Opštine  Bački 
Petrovac. 

    Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  ‐  Odelenje  za  privredu, 
urbanizam, komunalno‐stambene i inspekcijske poslove. 

    Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  14. Informacija o realizaciji  investicija od posebnog značaja za Opštinu Bački Petrovac. 
       Obrađivač:  nosioci  pojedinih  investicija  i JP  „Direkcija  za  izgradnju  Bački  Petrovac“ 
Bački Petrovac. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  15. Razmatranje Izveštaja o kupovini zemljišta u Industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu, 
prodatim parcelama, projektu opremanja  i predlogu mera  za  intenzivniju dinamiku prodaje 
zemljišta. 
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                  Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet, finansije i 
poresku administraciju, Pravobranilaštvo Opštine Bački Petrovac i JP „Direkcija za izgradnju Bački 
Petrovac“ Bački Petrovac. 
                  Predlagač: Opštinsko veće. 
 

16. Razmatranje  Izveštaja o  stanju  izgrađenosti kanalizacija po mesnim  zajednicama 
Opštine Bački Petrovac, uz finansijski izveštaj o dugovanjima prema izvođačima radova. 
                  Obrađivač: nosioci investicija – JКP „Progres“ Bački Petrovac, Mesna zajednica Maglić i 
Mesna zajednica Gložan. 
                 Predlagač: Opštinsko veće. 
 

17.  Razmatranje  Izveštaja  o  sprovođenju  postupka  komasacije  zemljišta  u  Opštini 
Bački Petrovac – k.o. Maglić, 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. 
 
 
  II KVARTAL: 
 

18. Donošenje Odluke  o  I.  izmenama  i  dopunama Odluke  o  budžetu Opštine  Bački 
Petrovac za 2015. godinu. 
    Obrađivač: Opštinska  uprava Opštine Bački  Petrovac  – Odeljenje  za  budžet, finansije 
i poresku administraciju. 
    Predlagač: Opštinsko veće.  
 

19. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Strateškog plana razvoja Opštine Bački Petrovac. 
    Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac. 
    Predlagač: Opštinsko veće. 

 
  20.  Donošenje  Odluke  o  ukidanju  Fonda  za  razvoj  poljoprivrede  Opštine  Bački 
Petrovac. 
      Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  ‐  Odeljenje  za  privredu, 
urbanizam,  komunalno‐stambene  i  inspekcijske  poslove  i  Odeljenje  za  budžet,  fijnansije  i 
poresku administraciju.  
                   Predlagač: Opštinsko veće.     
 

21. Informacija o ukupno  isplaćenim sredstvima  iz budžeta Opštine Bački Petrovac za 
Ugovore o delu u 2014. godini. 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet, finansije i 
poresku administraciju. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  22. Imenovanje direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Bački Petrovac”, Bački 
Petrovac. 
       Obrađivač: Upravni odbor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Bački Petrovac”, Bački 
Petrovac  i  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  ‐  Odeljenje  za  opštu  upravu,  društvene 
službe i opšte zajedničke poslove. 
      Predlagač: Opštinsko veće 
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23. Informacija o zbivanjima u oblasti kulture, o manifestacijama održanim na teritoriji 
Opštine Bački Petrovac  te o  radu organizacija i društava u oblasti kulture u 2014. godini. 
      Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  ‐  Odeljenje  za  opštu  upravu, 
društvene službe  i opšte zajedničke poslove, u saradnji sa organizacijama  i društvima u oblasti 
kulture i Matice slovačke u Srbiji. 
      Predlagač:  Opštinsko veće. 
 

24.  Informacija  o  stanju  u  oblasti  sporta  i  fizičke  kulture  na  teritoriji Opštine  Bački 
Petrovac u 2014. godini. 
      Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  ‐  Odeljenje  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. 
 
  25. 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. 
 
  26. Razmatranje  i donošenje Godišnjeg programa rada Opštinskog štaba za vanredne 
situacije Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu. 

     Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  i  Opštinski  štab  za  vanredne 
situacije Opštine Bački Petrovac. 
                   Predlagač: Opštinsko veće. 
 

27. Razmatranje Izveštaja o upisu  javne svojine Opštine Bački Petrovac u javne knjige 
o nepokretnostima i pravima nad njima po odredbama Zakona o javnoj svojini. 

      Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet, finan‐ 
finansije i poresku administraciju i Pravobranilaštvo Opštine Bački Petrovac. 
                    Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  28. Donošenje Rešenja o postavljanju novog Pravobranioca Opštine Bački Petrovac. 
       Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac,  Odborničke  grupe  Skupštine 
opštine Bački Petrovac i Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  29.  Imenovanje  i  razrešenje  članova  upravnih  i  nadzornih  odbora  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. 
 

30.  Razmatranje  Izveštaja  o  stepenu  realizacije  projekta  turističkog  i  sportsko‐
rekreativnog kompleksa – bazeni u Magliću . 
          Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  –  Odelenje  za  privredu, 
urbanizam,  komunalno  –  stambene  i inspekcijske  poslove  i Pravobranilaštvo  Opštine  Bački 
Petrovac. 
          Predlagač: Opštinsko veće. 
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  31.  Razmatranje  inicijativnog  predloga  Saveta  za  rodnu  ravnopravnost  za  osnivanje 
Fonda za obrazovanje i zapošljavanje žena. 
                   Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac. 
                   Predlagač: Opštinsko veće. 
 
   32. Donošenje Odluke o  Završnom  računu budžeta Opštine Bački Petrovac  za 2014. 
godinu. 

     Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet, finansije 
i poresku administraciju. 
      Predlagač: Opštinsko veće. 
   

33. Donošenje  Strategije  i   Godišnjeg  plana  bezbednosti  saobraćaja  na  putevima  na 
području Opštine Bački Petrovac. 
                    Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  ‐  Odeljenje  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: 
 

34. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar 
– jun 2015. godine. 
     Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet, finansije  i 
poresku administraciju. 
                  Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  35. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac 
za 2015. godinu – I i II kvartal. 

    Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine opštine Bački 
Petrovac. 
                  Predlagač: Opštinsko veće. 
 

36. Donošenje Odluke o obliku i sadržini zastave Opštine Bački Petrovac. 
                   Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  ‐  Služba  Skupštine  opštine  i 
posebno imenovana komisija Skupštine opštine. 
                  Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  37. Donošenje Odluke o uređenju javnih površina opštine. 
                    Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  ‐  Odeljenje  za  privredu, 
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  38.  Informacija o vaspitno – obrazovnom  radu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački 
Petrovac  za  školsku  2014/2015  godinu,  te  razmatranje  predloga  i davanje  saglasnosti  na 
Programa rada iste za školsku 2015/2016 godinu. 
       Obrađivač: Predškolska ustanova „Včielka“ Bački Petrovac i Opštinska uprava Opštine 
Bački Petrovac ‐ Odeljenje za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
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39. Razmatranje Izveštaja o radu škola sa teritorije Opštine Bački Petrovac, za školsku 
2014/2015 godinu. 
       Obrađivač: Osnovne škole sa teritorije Opštine Bački Petrovac i Gimnazija „Jan Kolar“ 
sa  domom  učenika  Bački  Petrovac  i Opštinska  uprava Opštine  Bački  Petrovac  – Odeljenje  za 
opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove. 
       Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  40. Donošenje Odluke  o dodeli Nagrade Opštine  Bački  Petrovac  i   Posebnog  javnog 
priznanja Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu te Sportskog priznanja za 2014. godinu. 
       Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac ‐ Služba Skupštine opštine. 
       Predlagač: Komisija za priznanja. 
 
  41. Razmatranje  Izveštaja o stanju bezbednosti  saobraćaja na putevima na području 
Opštine Bački Petrovac.  

       Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  ‐  Odeljenje  za  privredu, 
urbanizam,  komunalno  –  stambene  i inspekcijske  poslove  i  telo  za  koordinaciju  bezbednosti 
saobraćaja na putevima pri  Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac. 
         Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  42.  Razmatranje  inicijativnog  predloga  Saveta  za  rodnu  ravnopravnost  za  usvajanje 
i potpisivanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. 
         Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine opštine. 
         Predlagač: Savet za rodnu ravnopravnost. 
 
  43. Razmatranje inicijativnog predloga Saveta za mlade za formiranje Fonda za mlade 
talente Opštine Bački Petrovac. 
         Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac. 
                     Predlagač: Opštinsko veće. 
 
 
  IV KVARTAL: 
 
  44.  Razmatranje  Izveštaja  o načinu  korišćenja  budžetskih  sredstava  za  unapređenje 
poljoprivrede u Opštini Bački Petrovac. 

     Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  –  Odeljenje  za  privredu, 
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove. 
                   Predlagač: Opštinsko veće. 
 

45. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar 
– septembar 2015. godine. 
         Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet, finansije 
i poresku administraciju. 
                     Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  46. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac 
za 2015. godinu – III i IV kvartal. 

       Obrađivač:  Opštinska  uprava  Opštine  Bački  Petrovac  –  Služba  Skupštine  opštine 
Bački Petrovac. 
                     Predlagač: Opštinsko veće. 
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47. Donošenje Strateškog plana za bezbednost u Opštini Bački Petrovac. 
        Obrađivač: Savet za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac. 
        Predlagač: Opštinsko veće. 
 

48. Donošenje odluka u vezi imovinsko – pravnih predmeta. 
        Obrađivač:  JP  „Direkcija  za  izgradnju  Bački  Petrovac“  Bački  Petrovac,  Opštinska 
uprava Opštine Bački Petrovac ‐ Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju. 
        Predlagač: Opštinsko veće. 
 

49. 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. 

 
50.  Razmatranje  Programa  rada  za  2016.  godinu  javnih  preduzeća,  čiji  je  osnivač 

Opština Bački Petrovac, i to: 
a.) JP za KSP „Komunalac“ Maglić; 
b.) JP za KSP „Progres“ Bački Petrovac; 
c.) JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac. 
      Obrađivač: Javna preduzeća čiji je osnivač Opština Bački Petrovac. 

        Predlagač: Opštinsko veće. 
 
  51. Donošenje Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu. 
        Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje 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,  Opštinsko  veće  Opštine  Bački  Petrovac, 
predsednik opštine, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, načelnik Opštinske uprave 
i rukovodeći organi drugih  subjekata  zaduženih  za obradu pojedinih pitanja  iz ovog Programa 
rada. 
 

V 
 

  Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2015. godinu objaviti u „Službenom 
listu Opštine Bački Petrovac“. 
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Republika Srbija 

Autonomna Pokrajina Vojvodina 
OPŠTINA BAČKI PETROVAC 

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 
 
 
 

Broj: 011‐1/2015‐02 
Dana: 20.03.2015. godine 
Bački Petrovac                                                               
            
                                                                                                              PREDSEDNIK 
                                                                                                  SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
                                                                                                                Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r. 
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2. 
 

На  основу  члана  35.  став  7.  Закона  о  планирању  и  изградњи  ("Сл.  гласник  РС", 
бр.72/09, 81/09‐испр., 64/10‐УС, 24/11, 121/12, 42/13‐УС, 50/13‐УС, 98/13‐УС, 132/14  и 145/14)  а  у 
складу са самосталним чланом 130. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 132/14) и члана 34. Став 1. Тачка 6. Статута Општине Бачки Петровац 
("Сл.  лист  општине  Бачки  Петровац",  бр.1/2014  ‐  пречишћени  текст),  Скупштина  општине  Бачки 
Петровац на XXIV седници одржаној дана 20.03.2015. године, доноси 
 

ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ  
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

НАСЕЉА ГЛОЖАН 
  
 

 Члан 1.  
 

Овом одлуком доноси се План генералне регулације насеља Гложан (у даљем тексту: План), који је 
израђен од стране д.о.о."Инфоплан" Аранђеловац, Краља Петра Првог 29. 

 
 

Члан 2. 
 

План се састоји из текстуалног дела и графичког дела.  
 

Текстуални део Плана се објављује у "Службеном листу општине Бачки Петровац", уз ову Одлуку. 
 
Графички део Плана садржи: 

 
Редни 
број 

Назив графичког приказа Размера

1.  Постојеће стање  1:5000
2.  Границе обухвата плана и грађевинског подручја са поделом на урбанистичке 

целине и одређивањем површина јавне намене  1:2500 
3.  Планирана  намена  површина  на  нивоу  урбанистичких  зона  са  локацијама 

објеката јавне намене и поделом грађевинског подручја на блокове  1:5000 
4.  Саобраћајно решење са регулацијом и нивелацијом површина јавне намене 

1:2500 
4.1.  План  регулације  –  детаљ  1  (новопланирана  саобраћајница  око  спортско‐

рекреативног комплекса, отворене сцене и школе)  1:1000 
4.2.  План регулације – детаљ 2 (кружна раскрсница у km 13+203

ДП I Б реда број 12)  1:1000 
4.3.  План регулације – детаљ 3 (прикључак улице Масарикове на

ДП I Б реда број 12)  1:1000 
5.  Водопривредна и гасоводна инфраструктура 1:5000
6.  Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура 

1:5000 
7.  Заштита  непокретних  културних  добара,  заштита  животне  средине  и 

спровођење Плана  1:5000 
 

Текстуални и графички део Плана су увезани и заједно чине целину. 

 
 

Члан 3.  
 

План се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи. 
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План је израђен у 6 (шест) примерака у аналогном и 6 (шест) примерака у дигиталном облику. 
 
Пет  примерка  донетог,  потписаног  и  овереног  Плана  у  аналогном  облику  и  пет  примерака  у 
дигиталном облику чувају се у надлежној служби општине.  
 
Један  примерак  донетог,  потписаног  и  овереног  Плана  у  аналогном  облику  и  један  примерак  у 
дигиталном облику чува се у д.о.о."Инфоплан" Аранђеловац, Краља Петра Првог 29.   
 

Члан 4. 
 

Доношењем овог Плана  престаје  да  важи План  општег  уређења насеља  Гложан  ("Службени  лист 
Општине Бачки Петровац", бр.1/07). 

 
 

Члан 5. 
 
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: 011‐2/2015‐02     ПРЕДСЕДНИК 
ДАНА: 20. 03. 2015. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бачки Петровац       

                 Др Рајко Перић, дипл.ецц.,с.р.
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3. 
 
На  основу  члановa  96.  до  98.  Закона  о  планирању  и  изградњи  (“Службени  гласник 
Републике  Србије”,  бр.  72/09,  81/09  –  испр.,  64/10  ‐  одлука  УС,  24/11,  121/12,42/13  – 
одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), чл..28. и 31. Закона о 
легализацији објеката (”Сл. гласник РС”, бр. 95/2013), чл. 32. ст. 1. т. 3. Закона о локалној 
самоуправи  (”Сл.  гласник  РС”,  бр.  129/2007),  чл.  6.  ст.  1  .т.  6.  и  чл.  7.  ст.  1.  Закона  о 
финансирању  локалне  самоуправе  (”Сл.  гласник  РС”,  бр.  62/2006,  47/2011,  93/2012  и 
99/2013),и члана 16. ст. 1. т. 9. Статута Општине Бачки Петровац (”Сл. лист Општине Бачки 
Петровац”,  бр.  1/2014),  Скупштина  Општине  Бачки  Петровац  на  својој  XXIV  седници 
одржаној дана 20. 03. 2015. године,  д о н е л а   ј е 
 
   

О Д Л У К У 
 

О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
 

Овом  Одлуком  прописује  се  поступак  обрачуна  и  наплате  доприноса  за  уређивање 
грађевинског  земљишта,  зоне  и  врсте  намена  објеката,  износи  коефицијената  зоне  и 
намене, критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса и услови и начин обрачуна 
умањења  за  трошкове инфраструктурног  опремања  средствима инвеститора  као  и  друга 
питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  
 

Члан 2 
 
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.  
 
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других 
подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског 
земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.  
 
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу 
и уређење површина јавне намене.  
 
Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу са важећим планским документом 
према  средњорочним  и  годишњим  програмима  уређивања,  уз  старање  о  заштити, 
рационалном и одрживом коришћењу земљишта.  
 

Члан 3 
 
За  уређивање  грађевинског  земљишта  плаћа  се  допринос  Општини  Бачки  Петровац  за 
објекте чија се изградња планира на њеној територији. 
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Општина  Бачки  Петровац  послове  уређивања  грађевинског  земљишта,  као  и  вршење 
обрачуна  доприноса  за  уређивање  грађевинског  земљишта  поверава  Јавном  предузећу 
”Дирекција за изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац. 
 
Наплату  доприноса  за  уређивање  грађевинског  земљишта  врши  Одељење  за  буџет, 
финансије и пореску администрацију Општине Бачки Петровац. 
 
Средства  наплаћена  од  доприноса  за  уређивање  грађевинског  земљишта  користе  се  за 
припремање и опремање  грађевинског  земљишта,  и  за изградњу и одржавање објеката 
комуналне инфраструктуре.  
 
Наплаћена  средства  од  доприноса  за  уређивање  грађевинског  земљишта  користе  се  у 
сваком  од  насељених  места  Општине  Бачки  Петровац  сразмерно  оствареном  приливу 
средстава за ову намену из тог насељеног места. 
 

Члан 4 
 

Допринос  за  уређивање  грађевинског  земљишта  плаћа  инвеститор,  тј.  лице  за  чије 
потребе  се  гради објекат и на  чије име ће  гласити  грађевинска дозвола,  лице које  врши 
реконструкцију,  доградњу  постојећег  објекта  или  врши  промену  намене  објекта  или 
делова објекта. 
 
Обвезници плаћања накнаде односно доприноса за уређивање грађевинског земљишта у 
поступку  легализације  јесу физичка  и  правна  лица  који  су  власници објеката  изграђених 
или реконструисаних без грађевинске дозволе, а у складу са Законом о легализацији. 
 
Лице које врши адаптацију и реконструкцију објекта у оквиру постојећег габарита легално 
изграђеног објекта и без промене намене, не плаћа допринос за уређивање грађевинског 
земљишта. 
 
 

II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 
 

Члан 5 
 

Износ  доприноса  се  утврђује  Решењем  о  издавању  грађевинске  дозволе,  а  на  основу 
обрачуна  доприноса  који  врши  ЈП  ”Дирекција  за  изградњу  Бачки  Петровац”  Бачки 
Петровац. 
 
Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава 
се  тако  што  се  просечна  цена  квадратног  метра  станова  новоградње  у    општини  Бачки 
Петровац  објављена  од  стране  Републичког  завода  за  статистику  (Cpros  –  изражена  у 
РСД/м2)помножи  са  укупном  нето  површином  објекта  који  је  предмет  градње  (Pneto  ‐ 
израженом  у  м²)  и  са  коефицијентом  зоне  (Kuz)  и  коефицијентом  намене  објекта  (Kn) 
утврђеним овом Одлуком. Односно обрачун се врши по следећој формули: 
 

Cuk = Cpros x Pneto x Kuz x Kn 
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Члан 6 
 

Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на коме 
је  изграђен  приступни  пут,  тротоар,  водоводна  мрежа,  нисконапонска 
електродистрибутивна мрежа и јавна расвета. 
 
Допринос  за  уређивање  грађевинског  земљишта  не  обухвата  трошкове  ТТ  мреже  и 
објеката,  кабловски  дистрибутивни  систем,  фекалну  канализацију,  мрежу  и  објекте 
топлификације  и  гасификације,  и  сл.  које  инвеститор  посебно  уговара  са  надлежним 
јавним предузећима.   
 
Допринос  за  уређивање  грађевинског  земљишта  код  изградње  објеката  који  имају 
посебне  захтеве  за  прикључак  на  електродистрибутивну  мрежу,  у  смислу  обезбеђења 
довољне  снаге  и  напона  електричне  енергије  и  за  које  је  потребна  изградња  посебних 
електричних  водова  за  напајање  и  посебних  електродистрибутивних  трафостаница,  не 
обухвата  трошкове  изградње  ових  електричних  водова  и  трафостаница.  Изградња  истих 
пада на терет инвеститора. 
 
 
а ) ЗОНЕ   

Члан 7 
 
За  утврђивање  доприноса  за  уређивање  грађевинског  земљишта  одређују  се  следеће 
зонеи то:  
 
1.ЗОНА: 
 
у Бачком Петровцу грађевинско земљиште које се налази унутар границе која се протеже: 
делом ул.Првомајске  (од Лењинове до  Јана Лабата),  ул.  Јана Лабата,  делом ул. Народне 
револуције  (од  Јана  Лабата  до  Хробове),  део  ул.Хробове  (од  Народне  револуције  до 
Сладковичове), делом ул. Сладковичове (од Хробове до XIV ВУСБ), делом ул. XIV ВУСБ (од 
Сладковичове до Шафарикове), ул. Фискултурна, ул. Вајанског, као и део ул. Лењинове (од 
Светозара  Марковића  до  Првомајске),  цела  Новосадска  улица,  део  ул.  28  .октобра  (од 
Првомајске  до  ул.  Мартина  Разуса),  део  ул.  Кулпинске  (од  Првомајске  до  ул.  Јанка 
Јесенског), цео АБЦ блок и цео блок Сејке. 
 
2.ЗОНА: 
 
У  Бачком  Петровцу:  остале  улице  које  нису  наведене  у  претходној  зони  и  Индустријска 
зона 
Цело насељено место Кулпин 
Цело насељено место Маглић 
Цело насељено место Гложан 
 
За  објекте  који  се  граде  са  било  које  стране  улице  која  дели  две  зонеу  обрачуну  се 
примењује коефицијент за вишу зону. 
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б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  
 

Члан 8 
Намене објеката су: 
 
‐  стамбена  намена:  индивидуални  и  колективни  стамбени  објекти,  стамбени  простор  у 
стамбено ‐ пословним објектима; 
‐ комерцијална намена: трговински објекти, пословни објекти и канцеларије, складишта, 
отворена  складишта  –  стоваришта,пословно‐стамбени  апартмани,мењачнице, 
кладионице,  коцкарнице,  видео  клубови,  играонице,  гараже  као  засебни  комерцијални 
објекти, хотели, угоститељски објекти, бензинске пумпе, објекти услужног занатства, као и 
други објекти комерцијалног и услужног карактера; 
 
‐производна  намена:  производни  објекти  и  пратећи  складишни  објекти,  гаражни 
простори у овим објектима; 
 
‐  јавна намена: објекти намењени за јавно коришћење могу бити објекти јавне намене у 
јавној  својини по основу посебних  закона  (линијски инфраструктурни објекти,  објекти  за 
потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, итд.), 
остали објекти за јавне намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови 
здравља,  домови  за  старе,  објекти  образовања,  објекти  социјалне  и  дечије  заштите, 
отворени  и  затворени  спортски  и  рекреативни  објекти,  објекти  културе  и  уметности, 
саобраћајни терминали, поште и други објекти), као и објекти ‐ простори традиционалних 
цркава  и  традиционалних  верских  заједница  у  смислу  Закона  о  црквама  и  верским 
заједницама ("Службени гласник РС", број 36/2006) 
 
‐  остала  намена:  магацински  простор,  стоваришта,складишта  хладњаче,  силоси,пијаце, 
комунални  објекти,економски  објекти,  гаражни  простор  у  свим  наведеним  објектима, 
помоћни објекти, надстрешнице, и сл. 
 
Објекти  који  нису  наведени  у  ставу  1.  овог  члана,  уподобиће  се  најсличнијој  наведеној 
намени.  
 
Код  објеката  са  вишенаменским  садржајем  допринос  за  уређивање  грађевинског 
земљишта се обрачунава за сваку намену посебно.  
 
Код објеката са вишенаменским садржајем обрачун доприноса за заједничке просторије 
које  директно  повезују  просторе  са  различитим  садржајем  у  оквиру  објекта  (ходници, 
санитарни чвор,  котларница и  сл.),  рачунају  се применом коефицијента намене који  је  у 
конкретном случају мањи, тј. повољнији за инвеститора. 
 
 
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  
 
За  обрачунавање  доприноса  за  уређивање  грађевинског  земљишта  одређују  се  следећи 
коефицијенти: 

Члан 9 
 
Коефицијент за зону (Kuz): 
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Урбанистичка зона  Коефицијент

Прва зона  0,026 

Друга зона  0,023 

 
 
Коефицијент за намену (Kn): 
 

Намена објекта  Коефицијен
т 

Стамбена 
намена 

породична 0,5 

вишепородична 
Pnetoдo 600 m

2 
0,65 

вишепородична 
Pnetoпреко 600 m

2 
0,5 

Лођа,  поткровље, 
тераса, котларница 

0,2 

Комерцијална 
намена 

Pnetoдо 250m
2  0,95 

Pnetoод 250 до 500m
2  0,85 

Pnetoод 500 до 1.000m
2  0,75 

Pnetoод  1.000  до 
2.000m2 

0,65 

Pnetoпреко 2.000m
2  0,55 

Отворена складишта  0,1 

Лођа,  потрковље, 
тераса, котларница 

0,3 

Подземне  етаже 
комерцијалне намене 

0,15 

Бензинске  пумпе  – 
пословни простор 

1,2 

Гараже  као  засебни 
комерцијални објекти 

0,3 

Контејнерски објекат  0,35 

Јавна намена  Објекти  који  служе 
обављању  делатности 
од  општег  друштвеног 
интереса  које 
финансирају  приватна 
лица и који обухватају 
образовање, 
социјалну  заштиту, 
здравство,  културу, 
уметност,  спорт  и 
рекреацију 

0,25 

Спортско‐рекреативни 
и  забавни  комплекси 
на  отвореном  које 
финансирају  приватна 
лица 

0,15 
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Објекти‐простори 
традиционалних 
цркава  и 
традиционалних 
верских заједница 

0,2 

Остале 
намене 

Помоћни и  економски 
објекти  (члан  2. 
Закона о планирању и 
изградњи) уз стамбене 
објекте  и  гаражни 
простор  у  оквиру 
стамбених  објеката 
(надземна етежа) 

0,075 

Помоћни и  економски 
објекти  (члан  2. 
Закона о планирању и 
изградњи)  уз  објекте 
комерцијалне  и  јавне 
намене,  и  гаражни 
простор  у  оквиру 
објеката комерцијалне 
и јавне намене 

0,15 

Магацински  простор  у 
оквиру  или  уз  објекат 
комерцијалне  или 
јавне намене 

0,15 

Надстрешнице  0,1 

Силоси и хладњаче  0,5 

Постројења  и  опрема 
који  се  постављају  у 
оквиру  посебних  хала 
или  на  отвореном 
простору  (подземни  и 
надземни  резервоари,  
асфалтне  и  бетонске 
базе,  антенски 
стубови,  резервоари  у 
оквиру  парцеле 
бензинских  пумпи  и 
сл.) 

0,3 

 
 

Члан 10 
 

Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев Одељења за 
привреду,  урбанизам,  комунално‐стамбене  и  инспекцијске  послове  Општине  Бачки 
Петровац које спроводи поступак издавања грађевинске дозволе за објекат инвеститора, а 
на  основу  достављене  урбанистичко  ‐  техничке  документације,  Главног  пројекта  који 
инвеститор  подноси  за  добијање  грађевинске  дозволе,  сепарата  пројекта  за 
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добијање/измену  грађевинске  дозволе,  пројекта  изведеног  стања  објекта  и  друге 
документације  прописане  важећим  Законом  о  планирању  и  изградњи  и  подзаконским 
актима, као и Законом о легализацији објеката. 
 
Лице које врши обрачун доприноса својим потписом и штамбиљем потврђује фотокопију 
документације на основу које је извршен обрачун.  
 
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта оверен печатом и потписан од 
стране  овлашћеног  лица  ЈП  ”Дирекција  за  изградњу Бачки Петровац”  Бачки Петровац  се 
доставља  у  Одељење  за  привреду,  урбанизам,  комунално‐стамбене  и  инспекцијске 
послове Општине Бачки Петровац. 

Члан 11 
 
Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју  је 
прописан већи коефицијент намене, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса 
за другу (нову) намену објекта. 

Члан 12 
 
Уколико  у  току изградње настану измене  у односу на  грађевинску дозволу и инвеститор 
изгради  већу  површину  обавезан  је  да  достави  нови  пројекат  за  грађевинску  дозволу, 
односно  сепарат  за  грађевинску  дозволу  на  основу  којих  ће  се  сачинити  обрачун 
доприноса  за  разлику  у  површини,  који  ће  бити  саставни  део  измењеног  решења  о 
грађевинској дозволи. 

 
 

III  ОСЛОБАЂАЊЕ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА 
 

Члан  13 
 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене 
у  јавној  својини,  објекте  комуналне  и  друге  инфраструктуре,  производне  и  складишне 
објекте, отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе, подземне 
етаже  објеката  високоградње  (простор  намењен  за  гаражирање  возила,  подстанице, 
трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземне етаже које се користе за 
комерцијалне делатности. 
 
За објекте за које се не издаје грађевинска дозвола на основу чл. 144 Закона о планирању 
и изградњи, допринос за уређивање грађевинског земљишта се не обрачунава. 
 
 

IV  УМАЊЕЊА ДОПРИНОСА 
 

Члан 14 
 

Ако  се  на  изграђеном  и  комунално  опремљеном  грађевинском  земљишту  које  је  у 
власништву инвеститора, уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у 
циљу  изградње  новог  објекта  на  истој  локацији,  допринос  за  уређивање  грађевинског 
земљишта  обрачунава  се  само  за  разлику  у  броју  квадрата  нето  површине  објекта  који 
инвеститор планира да изгради (Pn) и објекта који уклања (Ps): 



  Страна  19 од 53    21. марта 2015.  СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број  1 

 

 
Pr = Pn – Ps 

 
Легалност и површина објекта из става 1. овог члана доказује се: изводом из земљишних 
књига, односно изводом из Листа непокретности;  грађевинском и употребном дозволом 
или  актом  надлежне  службе/одељења  да  је  објекат  грађен    у  периоду  када  за  његову 
изградњу није било потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе 
не  садрже  податке  о  површини  објекта,  иста  се  утврђује  на  основу  акта  надлежне 
службе/одељења, или техничке документације која је саставни део грађевинске дозволе, 
копије  плана  или  увиђаја  на  лицу  места  од  стране  овлашћеног  лица  општинске  управе 
односно ЈП ”Дирекција за изградњу Бачки Петровац”. 
 
У  случају  да  се  не  може  утврдити  нето  површина  претходно  уклоњеног  објекта  (ако 
Решење  о  рушењу,  Дозвола  за  уклањање  објекта  и  сл.  садрже  само  податак  о  бруто 
површини објекта који се руши) иста се израчунава тако што се бруто површина умањи за 
20%. 
 
У  случају  постојања  садржаја  са  различитим  коефицијентима  намене  у  оквиру  истог 
објекта  који  се  гради  укупне  нето  површине  Puk=  Pn1+Pn2+…+Pnx,  где  су  Pn1, 
Pn2,....Pnxстварне нето површине деловатог објекта са различитим коефицијентима намене 
Kn1,Kn2,...Knx,  као  и  испуњеним  условима  из  става  1.овог  члана,  површина  за  обрачун 
доприноса се утврђује према следећој формули: 
 

Pobrx=  x Pnx,  где је 

 

 Pobrx‐    обрачунска површина дела објекта  који  се  гради и  којој  одговара 
коефицијент намене Knx 

 Pnx–стварна  површина  дела  објекта  који  се  гради  а  којој  одговара 
коефицијент намене Knx 

 Pr = Pn‐Ps [m
2] 

 Pn – нето површина објекта који инвеститор гради 

 Ps – нето површина објекта који инвеститор уклања 
 

Члан 15 

Као  подстицај  за  грађење  објекта  комерцијалне,  остале  или  јавне  намене  на  износ 
доприноса  обрачунатог  на  основу  формуле  из  члана  5.  став  2.  ове  Одлуке  одобрава  се 
попуст у износу од 20%  уколико је испуњен један од следећих услова: 
 

 уколико инвеститор гради објекат чија предрачунска вредност без ПДВ‐а је 
већа од 500.000,00 EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБС на 
дан вршења обрачуна; 

 уколико  инвеститор  гради  објекат/постројење  које  користи  обновљиве 
изворе  енергије  за  производњу  топлотне  и/или  електричне  енергије,  укупне 
инсталисане снаге мин. 50 kW; 

 инвеститорима  регистровано  предузеће  или  предузетничку  радњу  са 
седиштем  у  општини  Бачки  Петровац  које  послује  више  од  5  година  у 
континуитету,  а  да  изградњом  новог  објекта  проширује  своје  пословне 
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капацитете  којима  се омогућава  задржавање постојећег  броја  запослених  (који 
није мањи од 10 запослених) у трајању најмање 3 наредне године или омогућава 
отварање најмање 3 радна места (односи се на послодавца који запошљава до 5 
радника), односно 2 радна места (односи се на послодавца који запошљава од 6‐
9 радника),   по првом   објекту а за  сваки наредни објекат отварање најмање 3 
нова радна места. 
 

V  ЛЕГАЛИЗАЦИЈА 

Члан 16 

У  случају  легализације  бесправно  изграђеног  породичног  стамбеног  објекта  или  стана  у 
стамбеној  згради  којим  је  власник  трајно  решавао  своје  стамбено  питање  и  ако  он  или 
чланови  његовог  породичног  домаћинства  немају  другу  непокретност  за  становање, 
накнада  односно  допринос  за  уређивање  грађевинског  земљишта  се  умањује  за  50%  у 
односу на износ доприноса добијен обрачуном у случају редовне изградње. 
 
Испуњеност  услова  за  умањење  накнаде  односно  доприноса  из  става  1.  овог  члана, 
утврђује се на основу приложених доказа, у складу са Законом о планирању и изградњи и 
Законом о општем управном поступку (исправе, искази сведока, изјаве странака и др.). 

 

Породичним  домаћинством  у  смислу  става  1.  овог  члана  сматрају  се  лица  која  са 
власником објекта изграђеног без  грађевинске дозволе,  односно одобрења  за изградњу 
живе у заједничком домаћинству (брачни друг или лице које са власником објекта живи у 
ванбрачној заједници, деца рођена у браку или ван брака, усвојена или пасторчад и друга 
лица која је власник објекта или његов брачни друг дужан да по закону издржава а која са 
њим станују у истом стану, односно породичној стамбеној згради). 

Члан 17 

Ако  је  власник  стамбеног  објекта  који  је  предмет  легализације  инвалид,  самохрани 
родитељ или корисник социјалне помоћи,  коначан износ накнаде односно доприноса се 
умањује за 50% без обзира на испуњеност услова из става 1. члана 16. ове Одлуке. 
 
У случају испуњености оба услова, односно услова из члана 16. став 1.  и члана 17. став 1. 
ове  Одлуке  коначан  износ  накнаде  односно  доприноса  се  умањује  за  75%  у  односу  на 
износ доприноса добијен обрачуном у случају редовне изградње. 

Члан 18 

Изузетно  одредбама  из  члана  10.  став  1.,  у  случају  легализације  објекта  инвеститор  је 
дужан да поднесе захтев за закључење Уговора Јавном предузећу ”Дирекција за изградњу 
Бачки  Петровац”  Бачки  Петровац.  Уз  захтев  инвеститор  прилаже  Пројекат  изведеног 
објекта. 
 
Након  закљученог  Уговора  из  става  1.  овог  члана  и  извршене  уплате  накнаде  односно 
доприноса  за  уређивање  грађевинског  земљишта  ЈП  ”Дирекција  за  изградњу  Бачки 
Петровац” издаје Потврду о извршеној уплати накнаде односно доприноса, и то одмах по 
извршеној  уплати целокупног износа или након  уплаћене прве месечне рате и  предатих 
одговарајућих средстава обезбеђења из члана 20. ове Одлуке. 
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Члан 19 

Ако    је  власник  објекта  који  је  предмет  легализације  извршио  опремање  грађевинског 
земљишта  на  предметној  парцели  сопственим  средствима  остварује  право  на  умањење 
накнаде односно доприноса сразмерно учешћу у опремању које може да документује,  а 
највише  до  50%  у  односу  на  износ  накнаде  односно  доприноса  добијен  обрачуном  у 
случају редовне изградње. 
 
 

VI  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСАИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 20 

Допринос за уређивање  грађевинског земљишта може се платити  једнократно у целости 
или на рате.  
 
Уколико инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа једнократно у 
целости одобрава му се и обрачунава умањење од 30%. 
 
Уколико  инвеститор  допринос  за  уређивање  грађевинског  земљишта  плаћа  на  рате 
обавезан  је доставити одговарајуће средство обезбеђења. Инвеститор може допринос за 
уређивање грађевинског земљишта платити у највише 36 једнаких месечних рата у случају 
редовне  изградње,  или  у  највише  60  једнаких  месечних  рата  у  случају  легализације 
стамбеног и помоћног објекта (уз стамбени). 
 
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је 
дужан да као средство обезбеђења плаћања достави: 
 
А) инвеститор – правно лице или предузетник: 

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи 
на укупан износ недоспелих рата и која  је издата на рок који мора бити дужи три 
месеца  од дана доспећа последње рате, или 
 

2. успостави  хипотеку  на  објекту  који  вреди  најмање  30%  више  од  укупног  износа 
недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе. 

 
Б) инвеститор – физичко лице: 

1. административну забрану на примања, или 
 

2. успостави  хипотеку  на  објекту  који  вреди  најмање  30%  више  од  укупног  износа 
недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе. 

 
Физичко лице ‐ инвеститор који из објективних разлога није у могућности поднети ни једно 
од наведених  средстава обезбеђења,  иста може уместо њега поднети и његов  јемац,  на 
основу Уговора о јемству. 
 
Инвеститор  који  гради  или  легализује  објекат  чија  укупна  бруто  развијена  грађевинска 
површина  не  прелази  200м²  и  који  не  садржи  више  од  две  стамбене  јединице  није  у 
обавези  да  поднесе  средство  обезбеђења  у  случају  плаћања  доприноса  за  уређивање 
грађевинског земљишта на рате.  
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Члан 21 

Износ,  начин  плаћања  доприноса  за  уређивање  грађевинског  земљишта  и  средство 
обезбеђења у случају плаћања на рате су саставни део решења о грађевинској дозволи. 

Члан 22 

Након  издавања  Решења  о  грађевинској  дозволи  Одељење  за  привреду,  урбанизам, 
комунално‐стамбене  и  инспекцијске  послове  Општине  Бачки  Петровац,  један  примерак 
Решења  и  преузета  средства  обезбеђења  доставља  Одељењу  за  буџет,  финансије  и 
пореску администрацију ради задужења инвеститора и вршења наплате. 

Члан 23 

Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у 
целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави одговарајућа средства 
обезбеђења, најкасније до подношења пријаве радова. 
 
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће 
се  извршити  принудним  путем  у  поступку  прописаном  важећим  Законом  о  пореском 
систему и пореској администрацији. 
 
Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора. 
 
 
VII  УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

Члан 24 

Грађевинско  земљиште  које  није  уређено  у  смислу    ове Одлуке,  а  налази  се  у  обухвату 
планског  документа  на  основу  кога  се  могу  издати    локацијски  услови,  односно 
грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или 
правних лица.  

Заинтересовано  лице,  односно  инвеститор  објекта  који  се  гради  на  неуређеном 
грађевинском  земљишту  подноси  Јавном  предузећу  ”Дирекција  за  изградњу  Бачки 
Петровац”  предлог  о  финансирању  припремања,  односно  опремања  грађевинског 
земљишта. 

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже: 

 правоснажне локацијске услове, 

 доказ о решеним имовинско‐правним односима за парцелу на којој намерава да 
гради објекат, 

 копију плана за парцеле, 

 предлог финансирања изградње комуналне инфраструктуре, 

 предлог динамике и рокова изградње. 
 
Износ доприноса за уређивање  грађевинског  земљишта се умањује за  стварне трошкове 
инфраструктурног опремања  грађевинског  земљишта средствима инвеститора, на основу 
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уговора закљученог у складу са чланом 26. ове Одлуке, као и за вредност земљишта које 
инвеститор уступа Општини Бачки Петровац за изградњу инфраструктурних објеката. 

Члан 25 

ЈП  ”Дирекција  за  изградњу  Бачки  Петровац”  након  разматрања  предлога  лица  из  члана 
24.став  1.  ове  Одлуке  и  достављене  документације,  припрема  Елаборат  о  заједничком 
припремању односно опремању грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком 
припремању односно опремању грађевинског земљишта. 
 
Елаборат из става 1. овог члана садржи: 
 

 податке о локацији односно зони, 

 податке  из  урбанистичког  плана  и  техничке  услове  за  изградњу  недостајуће 
инфраструктуре, 

 податке из програма уређивања грађевинског земљишта, 

 границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела, 

 динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре, 

 обавезу ЈП ”Дирекција за изградњу Бачки Петровац” да обезбеди стручни надзор у 
току извођења радова, 

 одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању 
израде  техничке  документације  и  стручне  контроле  техничке  документације, 
извођењу  радова  и  избору  извођача  радова,  као  и  других  трошкова  у  вези  са 
опремањем  грађевинског  земљишта,  укључујући  висину  и  рокове  обезбеђивања 
финансијских и других средстава, 

 одређивање  инфраструктурних  објеката  који  се  граде  и  који  ће  прећи  у  јавну 
својину Општине Бачки Петровац, 

 одређивање износа учешћа лица из члана 24. став 1. у финансирању припремања, 
односно  опремања  грађевинског  земљишта  за  који  ће  бити  умањен  износ 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта;  

 средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.  

Члан 26 

На  основу  Eлабората  из  члана  25.  ове  Одлуке  припрема  се  Уговор  о  заједничком 
припремању односно опремању грађевинског земљишта између лица из члана 24. став 1. 
ове Oдлуке и ЈП ”Дирекција за изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац. 
 
Решење Општинског  већа Општине Бачки Петровац о давању  сагласности на  Елаборат и 
предлог Уговора о финансирању припремања односно опремања грађевинског земљишта 
средствима лица из члана 24.  став 1.  ове Одлуке  садржи и овлашћење  ЈП ”Дирекција  за 
изградњу Бачки Петровац” за закључивање Уговора из претходног става овог члана. 
 
Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:  
 

 податке  о  локацији,  односно  зони  у  којој  се  планира  опремања  грађевинског 
земљишта;  

 податке из планског документа и техничке услове за изградњу;  

 податке из програма уређивања грађевинског земљишта;  
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 границе  локације  која  се  припрема,  односно  опрема  са  пописом  катастарских 
парцела;  

 динамику и рок изградње;  

 обавезу ЈП ”Дирекција за изградњу Бачки Петровац” да обезбеди стручни надзор у 
току извођења радова;  

 одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању 
израде  техничке  документације  и  стручне  контроле  техничке  документације, 
извођењу  радова  и  избору  извођача  радова,  као  и  других  трошкова  у  вези  са 
опремањем  грађевинског  земљишта,  укључујући  висину  и  рокове  обезбеђивања 
финансијских и других средстава;  

 одређивање објеката који се граде и који ће прећи у јавну својину Општине Бачки 
Петровац;  

 одређивање износа  учешћа лица из  члана 24.  став 1.  ове Oдлуке  у финансирању 
припремања односно опремања  грађевинског  земљишта за који ће бити умањен 
износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

 вредност земљишта које инвеститор уступа Општини Бачки Петровац за изградњу 
инфраструктурних објеката; 

 средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.  
 

 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 27 

За  све  случајеве  који  нису  предвиђени  овом  Одлуком  одлучује  Надзорни  одбор  ЈП 
”Дирекција за изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац. 

Члан 28 

Даном  ступања  на  снагу  ове  Одлуке  престаје  да  важи  Одлука  о  утврђивању  накнаде  за 
уређивање  грађевинског  земљишта  (”Сл.  лист  Општине  Бачки  Петровац”,  бр.  7/2012, 
4/2013 и 2/2014). 

Члан 29 

Инвеститори  који  су  закључили  уговоре  са Дирекцијом  за  грађевинско  земљиште,  путну 
привреду  и  комуналне  делатности  Општине  Бачки  Петровац  или  са  ЈП  ”Дирекција  за 
изградњу  Бачки  Петровац”  Бачки  Петровац  о  регулисању  накнаде  за  уређивање 
грађевинског  земљишта или исте  закључе до 01.03.2015.  године у обавези  су да плаћају 
накнаду за уређивање грађевинског земљишта у свему у складу са закљученим уговором. 
 
Изузетно  ставу  1.  овог  члана,  инвеститор  који  је  уговорио  накнаду  за  уређивање 
грађевинског  земљишта  по  раније  важећим  прописима  има  право  на  раскид  уговора  и 
повраћај уплаћених средстава у   номиналном износу, уколико од Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално‐стамбене и инспекцијске послове Општине Бачки Петровац достави 
доказ  да  није  издата  потврда  о  пријему  документације,  односно  грађевинска  дозвола, 
односно  да  инвеститор  не  може  остварити  право  изградње  објекта  на  основу  издате 
документације као и да није започета изградња објекта.  
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Члан 30 

Ова  Одлука  ступа  на  снагу  даном  доношења  и  биће  објављена  у  «Службеном  листу 
Општине Бачки Петровац». 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број: 011‐3/2015‐02 
Дана:  20. 03. 02015. године                  П Р Е Д С Е Д Н И К  
Бачки Петровац                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                        Др Рајко Перић, дипл.ецц., с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Страна  26 од 53    21. марта 2015.  СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   Број  1 

 

4. 
 
На основу  чл. 53.  ст. 3  Закона о основама  својинскоправних односа  (”Сл.  лист СФРЈ”,  бр. 
6/80 и 36/90,  „Сл. лист СРЈ”, бр. 29/96 и  „Сл. гласник РС”, бр. 115/2005 ‐ др. закон), чл. 32. 
ст. 1 т. 3 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007), чл. 6. ст. 1. т. 10. и 
чл.  7.  ст.  1.  Закона  о  финансирању  локалне  самоуправе  (”Сл.  гласник  РС”,  бр.  62/2006, 
47/2011, 93/2012 и 99/2013), чл. 69, чл. 135 и чл. 148. Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 ‐ испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012 42/2013 – 
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 16. ст. 1. т. 
6. и т. 13 Статута Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац”, бр. 1/2014) 
и  члана  18.  до  26.  Одлуке  о  локалним  и  некатегорисаним  путевима  и  улицама  у 
насељеним  местима  Општине  Бачки  Петровац  („Сл.  лист  Општине  Бачки  Петровац”,  бр. 
4/2007),   Скупштина општине Бачки Петровац на својој   XXIV  седници, одржаној дана 20. 
03.2015. године,   д о н е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 

о утврђивању накнаде  
за оснивање права службености на стварима 
у јавној својини Општине Бачки Петровац 

 
 
 

Члан 1. 
 

Овом  одлуком  прописује  се  поступак  обрачуна  и  наплате  накнаде  за  оснивање  права 
службености на стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац, износи коефицијената 
у  зависности  од  врсте  водова  или  других  уређаја  и  инсталацијаза  чије  полагање  се 
успоставља право службености, критеријуми, износ и поступак умањивања накнаде, као и 
друга питања од заначаја за обрачун и наплату накнаде за оснивање права службености на 
стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац. 
 

Члан 2. 
 

Оснивање  права  службености  на  стварима  у  јавној  својини  Општине  Бачки  Петровац 
одобрава  се  Решењем  Општинског  већа  општине  Бачки  Петровац,  на  основупредлога 
Одељења за привреду, урбанизам, комунално‐стамбене и инспекцијске послове Општине 
Бачки  Петровац,а  у  складу  са  одговарајућом  просторно‐планском  документацијом  и  на 
начин који најмање оптерећује послужнодобро. 
 
Садржај Решења односи се на оснивање права службености полагања водова или других 
уређаја  и  инсталација  (електричних,  канализационих,  гасоводних,  водоводних, 
топловодних,  телекомуникационих  и  др.)на  непокретностима  у  јавној  својини  Општине 
Бачки Петровац, или права службености пролаза.  
 

Члан 3. 
 

Решење о оснивању права службености објављује се у „Службеном листу Општине Бачки 
Петровац“. 
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Члан 4. 
 

О  оснивању  права  службености  склапа  се  Уговор  о  праву  службености  између  Општине 
Бачки Петровац и корисником овога права.  
 
Саставни део Уговора о праву службености су: ситуација са уцртаном трасом службености, 
обрачун  накнаде  за  основано  право  службености  пролаза,потврда  о  уплати  накнаде  за 
основано право службености пролаза, Одобрење за изградњу, Одобрење за раскопавање 
јавне  површине,Сагласности  и  технички  услови  (за  раскопавање  јавне  површине,  за 
пaралeлно вођење и укрштање са јавним путем, за враћање јавне површине у првобитно 
стање и сл.)издати од ЈП ”Дирекција за изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац.  
 

Члан 5. 
 

За обраду предмета о успостављању права службености у смислу издавањаОдобрења за 
изградњу,Пријаву  почетка  радова,  Одобрења  за  раскопавање,  инспекцијски  надзор  и 
сл.надлежно  је  Одељење  за  привреду,  урбанизам,  комунално‐стамбене  и  инспекцијске 
послове Општине Бачки Петровац.За издавање Сагласности  и  техничких  услова,  као и  за 
обрачуннакнаде за оснивање права службености надлежно је ЈП ”Дирекција за изградњу 
Бачки  Петровац”  Бачки  Петровац.Припрему  Уговора  о  праву  службености  и  наплату 
накнаде за успостављање права службености на стварима у јавној својини Општине Бачки 
Петровац  врши  Одељење  за  буџет,  финасије  и  пореску  администрацију  Општине  Бачки 
Петровац. 
 

Члан 6. 
 

Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  може  основану  службеност  укинути  ако  она 
изгуби  разумну  сврху  или  због  привођења  земљишта  намени  у  складу  са  документима 
просторног уређења. 
 

Члан 7. 
 

Корисник права службености полагања водова или других уређаја и инсталација (у даљем 
тексту: Корисник) се обавезује да ће, у случају потребе, на свој терет изместити постојеће 
водове,  ради  усклађења  са  важећим  документима  просторног  уређења  Општине  Бачки 
Петровац. 
 

Члан 8. 
 

Корисник је обавезанда најмање три дана пре почетка извођења радова писмено обавести 
грађевинског  инспектора  Општине  Бачки  Петровац  и  ЈП  ”Дирекција  за  изградњу  Бачки 
Петровац”  Бачки  Петровац,  ради  заједничког  утврђивања  и  записничког  констатовања 
чињеничног стања на предметној траси.  
 
Корисник  јеобавезанда  некретнину  оптерећену  правом  службености,  врати  у  претходно 
стање најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова, а као гаранцију је приликом 
склапања Уговора о оснивању права службености дужан Општини Бачки Петровац уручити 
две  бланко  менице  са  меничним  овлашћењем  у  сврху  наплате  трошкова  враћања 
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предметне  некретнине  у  претходно  стање,  уколико  то  сам  не  буде  учинио  у  одређеном 
року. 
 
Корисник  је  обавезан  да  после  завршетка  извођења  радова  о  свом  трошку  изврши  и 
геодетско снимање трасе водова или других уређаја и инсталација те да снимак оверен од 
стране  предузећа  регистрованог  за  наведену  делатност  преда  РГЗ  Служби  за  катастар 
непокрентости  Бачки  Петровац  на  картирање  и  даљу  обраду.  Трошкове  картирања  и 
обраде  података  у  РГЗ  сноси  Корисник.  Потврда  о  предаји  података  РГЗ  прилаже  се  уз 
Записник о констатовању чињеничног стања након завршених радова на предметној траси. 
 
Корисник  по  завршетку  извођења  радова  и  након  привођења  предметне  некретнине  у 
претходно  стање,  обавезан  је  у  року  од  три  дана  писмено  обавеститиграђевиског 
инспектора Општине Бачки Петроввац и ЈП ”Дирекција за изградњу Бачки Петровац” Бачки 
Петровац ради заједничког утврђивања и записничког констатовања чињеничног стања на 
предметној  траси.  У  случају пробијања овог рока од  стране Корисника,  ЈП ”Дирекција  за 
изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац формира своју комисију која  самостално, без 
обавезе  присуства  представника  Коринсика,  заједно  са  грађевинским  инспектором 
Општине  Бачки  Петровац  излази  на  терен  и  записнички  констатује  чињенично  стање  на 
предметној траси. 
 
Општина  Бачки  Петровац  задржава  менице  и  менично  овлашћење  Корисника  све  док 
предметна  непокретност  не  буде  врађена  у  претходно  стање,  извршено  геодетско 
снимање  и  предаја  података  на  обраду  у  РГЗ  Службу  за  катастар  непокретности  Бачки 
Петровац. Поврат меница и меничног овлашћења се врши на основу Записника из става 4. 
овог члана и достављене Сагласности за поврат средстава обезбеђења коју ЈП ”Дирекција 
за изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац доставља у Одељење за буџет, финансије и 
пореску администрацију. 
 

Члан 9. 
 

У случају да се на основу чињеничког стања на предметној траси записнички констатује да 
Корисник  није  вратио  у  претходно  стање предметну  некретнину или није  извршио  своје 
обавезе утврђене овом Одлуком,грађевински инспектор Општине Бачки Петровац дужан 
је да: 
 

1) изда Решење којим налаже да Корисник у року од 30 дана врати предметну 
некретнину  у  претходно  стање  и  изврши  своје  обавезе  из  члана8.  став  3. 
ове Одлуке; 
 

2) ако ни након истека рока од 30 дана од дана издавањаРешењаКорисник не 
врати предметну некретнину у претходно стање и не изврши своје обавезе 
из члана8. став 3. ове Одлуке, грађевински инспектор ће наложити враћање 
предметне  некретнине  у  претходно  стање  на  терет  Корисника.ЈП 
”Дирекција  за  изградњу  Бачки  Петровац”  Бачки  Петровац  ћеизвршити 
процену  вредности  свих  потребних  радова  за  враћање  предметне 
некретнине у претходно стањеи на основу исте поднети  Општинском већу 
општине  Бачки  Петровац  предлог  за  покретање  принудне  наплате  од 
Корисника. Након извршене принудне наплате  ЈП ”Дирекција за изградњу 
Бачки  Петровац”  Бачки  Петровац  ће  организаовати  радове  на  врађању 
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предметне  некретнине  у  претходностање,  геодетско  снимање  и  предају 
података  на  обраду  у  РГЗ  Службу  за  катастар  непокретности  Бачки 
Петровац. 

 
Члан 10. 

 
ЈП  ”Дирекција  за  изградњу  Бачки  Петровац”  Бачки  Петровац  на  основу  доставњене 
пројектне  документације  утврђује  површину  заузетог  дела  некретнине,  односно  дужину 
линијског инфраструктурног објекта, и на основу тих параметара и мерила из члана 11. ове 
Одлуке врши обрачун накнаде за оснивање права службености. 
 
Обрачун накнаде за оснивање права службености, стручно обрађен и потписан од стране 
овлашћеног лица ЈП ”Дирекција за изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац доставља се 
у  Одељење  за  буџет,  финансије  и  пореску  администарцију  –  имовинско‐правном 
референту који врши припрему Уговора о праву службености. 
 

Члан 11. 
 

Утврђују  се мерила  за обрачун висине накнаде  за оснивање права службености  заузетог 
дела некретнине у јавној својини Општине Бачки Петровац на следећи начин: 

 
А.  За  постављање  инфраструктурног  објекта  или  уређаја  на  јавној  површини  (базне 
станице,  трафо  станице,  црпне  станице,  мерно‐регулационе  станице,  шахте,  чесме, 
хидранти и сл.) 
 
За  кориснике  послужног  добра  који  постављају  инфраструктурнe  објекте  или  уређаје  на 
јавној  површини  накнада  се  обрачунава  множењем  јединичног  износа  накнаде  за 
постављање  инфраструктурног  објекта  или  уређаја  на  јавној  површини  и  површином 
предметног инфраструктурног објекта, односно према следећој формули: 
 
Suk=Sjed x P 
 
где су: 
Suk – укупан износ накнаде за постављање инфраструктурог објекта или уређаја на  јавној 
површини [РСД] 
Sjed  –  јединични  износ  накнадеза  постављање  инфраструктурног  објекта  или  уређаја  на 
јавној површини [бод/м2] 
P – површина инфраструктурног објекта или уређаја[м2] 
 
Јединични износ накнаде за постављање инфраструктурног објекта или уређаја на  јавној 
површини има вредност Sjed= 5бод/м

2. 
 
Вредност бода одређује се на дан вршења обрачуна у паритету 1бод = 1 ЕУР у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије. 
 
 
Б. За полаганје линијских инфрасктруктурних водова 
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За  кориснике  послужног  добра  који  граде  линијске  инфраструктурнe  објекте  накнада  се 
обрачунава множењем  јединичног износа накнаде  за линијске инфраструктурне објекте, 
коефицијентом  за  тип  линијског  инфраструктурног  објекта  и  дужином  линијског 
инфраструктурног објекта који граде, односно према следећој формули: 
 
Luk=Ljed x Klin x D 
 
Luk – укупна обрачуната накнада за линијске инфраструктурне објекте [РСД] 
Ljed – Јединични износ накнаде за линијске инфраструктурне објекте [bod/m`] 
Klin – коефицијент за тип линијског инфраструктурног објекта 
D – дужина линијског инфраструктурног објекта који се гради [м`] 
 
Једнични износ накнаде за линијске инфраструктурне објекте (Ljed) исказује се у бодовима 
по  метру  дужном  [m`]  линијског  инфраструктурног  објекта  који  се  гради  има  вредност  
Ljed=1бод/m` 
 
Вредност бода одређује се на дан вршења обрачуна у паритету 1бод = 1 ЕУР у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије. 
 
 
Коефицијенти  за  тип  линијског  инфраструктурног  објекта  (Klin)  дефинисани  су  у  следећој 
табели: 
 
 

Тип линијског инфраструктурног објекта  Koeficijent 
(Klin) 

Високонапонски електрични вод ‐ подземни  0,35 

Нисконапонски електрични вод ‐ подземни  0,2 

Високонапонски електрични вод ‐ надземни  0,25 

Нисконапонски електрични вод ‐ надземни  0,1 

Електрични мешовити вод ‐ надземни  0,1 

Оптички кабел  0,5 

Гасовод високог притиска (≥16bar)  0,4 

Гасовод средњег притиска (6‐16bar)  0,3 

Гасовод ниског притиска (≤ 6bar)  0,2 

Водовод  0,1 

Телефонски водови ‐ подземни  0,15 

Магистрални и примарни канализациони вод 
– вакумски систем 

0,2 

Секундарни  канализациони  вод  –  вакумски 
систем 

0,1 

Магистрални и примарни канализациони вод 
– гравитациони систем 

0,3 

Секундарни  канализациони  вод  – 
гравитациони систем 

0,25 

Остали линијски инфраструктурни објекти  0,2 
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Укулико  је    дужина  линијског  инфраструктурног  објекта  који  се  гради  у  једној 
инвестиционој фази  (по пројекту) већа од 1 километар обрачуната накнада по мерилима 
изовог члана се умањује на следећи начин: 

 за  део  дужине  преко  1  километра  до  5  километара  обрачуната  накнада  по 
мерилима из овог члана се умањује за 25%,  

 за део дужине преко 5 километара обрачуната накнада по мерилима из овог члана 
се умањује за 50%. 

 
 
В.  За  постављање  стубова  надземне  линијске  инфрасктрукутреобрачунава  се  накнада  у 
износу: 

 за стубове који се постављају на удаљености до 50м – накнада износи 5 бодова по 
једном стубу; 

 за стубове који се постављају на удаљености од 50м до 200м – накнада износи 20 
бодова по једном стубу; 

 за  стубове  који  се  постављају  на  удаљености  преко 200м – 50  бодова  по  једном 
стубу. 

 
Г. За постављање стубова бежичних телекомуникација, стубова ветроелектрана и сл. 

 за стубове висине до 20 метара – накнада износи 100 бодова; 

 за стубове висине од 20 до 50 метара – наканда износи 250 бодова; 

 за стбове висине преко 50 метара – накнада износи 400 бодова. 
 

Члан 12. 
 

За  објекте  или  делове  објеката  који  се  постављају  у  ванграђевинском  реону  обрачунати 
износ накнаде, на основу мерила из члана 11.ове Одлуке, умањује се за 50%. 
 

Члан 13. 
 
Општинско веће општине Бачки Петровац може умањитиобрачунату накнаду за оснивање 
права службености утврђене на основу мерила из члана 11.и члана 12. ове Одлукенајвише 
до 50%, када се гради или дограђује линијска инфрасктрукутрна мрежа од значаја за развој 
Општине Бачки Петровац.  
 
Изузетно  од  става  1.овог  члана,  потпуно  ослобађање  од  плаћања  накнаде  за 
успостављање  права  службености  може  одобрити  Општинско  веће  општине  Бачки 
Петровац  само  у  случају  да  је  Општина  Бачки  Петровац  инвеститор  или  су‐инвеститор  у 
изграњи предметних инфраструктурних објеката. У овом случају мора постојати интерес за 
развој  и  изградњупредметне инфраструктуре  у Општини  Бачки Петровац  који  је  утврђен 
одговарајуђим актом Скупштине општине Бачки Петровац. 
 

Члан 14. 
 
За линијске комуналне инфраструктурне објекте (водоводна, канализациона мрежа и сл.) 
чији  инвеститор  је  Општина  Бачки  Петровац,  Јавна  предузећа  или  Месне  заједнице  са 
територије  општине  Бачки  Петровац,  накнада  се  не  обрачунава  и  не  наплаћује.  Уовом 
случају све остале одредбе ове Одлуке остају на снази. 
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Члан 15. 

 
За  постављање  водова  за  прикључак  објеката  на  уличну  инфраструктуру  (телефон, 
електрична енергија, гас, кабловско‐дистрибутивни систем и сл.) накнада за успостављање 
права службености се не обрачунава и не наплаћује. 
 

Члан 16. 
 
Лице  из  члана  24.  став  1.  Одлуке  о  утврђивању  доприноса  за  уређивање  грађевинског 
земљишта (”Сл.лист Општине Бачки Петровац”, бр.1/2015)које по основу Уговора из члана 
26.  исте  Одлуке  гради  линијску  комуналну  инфраструктуру  сопственим  средствима, 
ослобађа  се  плаћања  накнаде  за  успостављање  права  службеностиза  потребе 
изградњепредметног линијског инфраструктурног објекта. 
 

Члан 17. 
 

Накнада  за  оснивање  права  службености  се  уплаћује  на  рачун  буџета  Општине  Бачки 
Петровацнакон  склапања  Уговора  о  праву  службености  а  најкасније  пре  подношења 
пријаве почетка радова. 
 
Средства наплаћена од накнаде за оснивање права службености користе се наменски за 
уређење  јавних  површина,  изградњу  и  реконструкцију  тротоара,  атмосферских  канала  и 
путева у Општини Бачки Петровац. 
 

Члан 18. 
 
У  случају  раскопавања  уређенихјавних  површина  и  објеката:  путева  (општинских  путева, 
путевапо  улицама  или  некатегорисаноих  путева),  тротоара  или  других  уређених  јавних 
површина  (паркинзи,  паркови,  цветне  леје,  тргови,  и  сл.)  посебним  чланом  Уговора  о 
оснивању  службености  уговара  се  обавеза  поновне  изградње  раскопаног  пута,  тротоара 
или  осталих  уређених  јавних  површина,  са  циљем њиховог  враћања  у  претходно  стање 
или се уговара износ за надокнаду ових  трошкова,  а  све у  складу са стањем на  терену и 
износом стварних трошкова поновне изградње. 
 
Поступак издавања одобрења за раскопавање је дефинисан у члановима 20.до 25.Одлуке 
о локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељеним местима Општине Бачки 
Петровац (”Сл.лист Општине Бачки Петровац”, бр. 4/2007).  
 
За  раскопавањекомуналних  инфраструктурних  објеката  (путева,  тротоара  и  других 
уређених јавних површина)Корисник је обавезн исходовати посебна одобрења (одобрење 
за  затварање  саобраћаја,  одобрење  за  раскопавање  објекта,  одобрење  за  паралелно 
вођење  и  укрштање  и  сл.)  од  надлежног  предузећа  ЈП  ”Дирекција  за  изградњу  Бачки 
Петровац” Бачки Петровац. 
 

Члан 19. 
 
У  случајевима  који  се  унапред  не  могу  предвидети,који  зависе  од  конкретног  захтева 
корисника права службености и свих специфичности које се односе на послужно добро, и 
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као  такви  нису  одређени  ни  овом  Одлуком  (напр.успостављање  права  службености 
пролаза пешице, моторним возилом, пољопривредном механизацијом и сл.), Општинско 
веће  Општине  Бачки  Петровац  задржава  право  самосталног  одлучивања  у  вези 
успостављања права службености по предметном захтеву и одређивања висине накнаде у 
таквим случајевима. 
 

Члан 20. 
 

За  спровођење  ове  Одлуке  задужују  се:  Одељене  за  привреду,  урбанизам,  комунално‐
стамбене  и  инспекцијске  послове,  ЈП  ”Дирекција  за  изградњу  Бачки  Петровац”  Бачки 
Петровац и Одељење за буџет, финансије и пореску администрацију. 
 
 

Члан 21. 
 

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: 011‐4/2015‐02 
Дана: 20. 03. 2015. године 
Бачки Петровац 
                ПРЕДСЕДНИК  
                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 
                        Др Рајко Перић, дипл.ецц., с.р. 
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  5.  
  На  основу  члана  59.  става  1.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник 
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац‐– 
пречишћени  текст  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  број  1/2014)  Скупштина 
Општине Бачки Петровац на    XXIV седници, одржаној дана 20. марта 2015. године, донела 
је 

О   Д    Л    У    К    У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

Члан 1. 
 

Доноси  се  Одлука  о  допуни  Одлуке  о  организацији  Општинске  управе  Општине 
Бачки Петровац, која је донета на IV седници Скупштине општине Бачки Петровац, дана 30. 
септембра 2008. године („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/2008) а која је 
допуњена  и  измењена  Одлуком  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о  организацији 
Општинске  управе  Општине  Бачки  Петровац  на  XII  седници  Скупштине  Општине  Бачки 
Петровац,  дана  10.  јуна  2009.  године  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“.  број 
5/2009) (у даљем тексту: Одлука). 

Члан 2. 
 

У  члан  10.  Одлуке  након  реченице:  „Одељење  за  привреду,  урбанизам, 
комунално‐стамбене и инспекцијске послове обавља следеће послове: управне послове у 
непосредном спровођењу закона и других прописа, чије је извршење поверено Општини у 
областима  комуналних  и  стамбених  делатности,  урбанизма,  просторног  планирања, 
грађевинског  земљишта  и  пословног  простора,  локалних  путева,  улица  и  других  јавних 
објеката од општег значаја.“ додаје се нова реченица која гласи: 

 
„Спроводи  обједињену  процедуру  за:  издавање  локацијских  услова,  издавање 

грађевинске  дозволе,  пријаву  радова,  издавање  употребне  дозволе,  за  прибављање 
услова  за  пројектовање,  односно  прикључење  објеката  на  инфраструктурну  мрежу,  за 
прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов 
су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и 
употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на 
инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту.“ 
 

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:  011‐5/2015‐02                                  П Р Е Д С Е Д Н И К  
Дана: 20.03.2015. године                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац                                                                                     Др Рајко Перић, дипл. ецц, с.р. 
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  6. 
 

На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки 
Петровац на својој XXIV седници, одржаној дана 20.03.2015. године, д о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

СЛОВАЧКОГ ВОЈВОЂАНСКОГ ПОЗОРИШТА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
I 
 
 

  Д а  ј  е      с  е      с  а  г л  а  с н о  с  т    на План и програм рада Словачког војвођанског 
позоришта  за  2015.  годину,  који  је  усвојен  од  стране  Управног  одбора  Словачког 
војвођанског позоришта на седници одржаној 25.09.2014. године. 
  
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
Број:  011‐6/2015‐02 
Дана: 20.03.2015. 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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  7. 
 

На  основу  члана  34.  тачка  22.  а  у  складу  са  чланом  25.  Статута  Општине  Бачки 
Петровац  –  пречишћени  текст  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014), 
Скупштина  општине  Бачки  Петровац  на  својој  XXIV  седници,  одржаној  дана  20.03.2015. 
године, д о н е л а    ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
П Л А Н   И   П Р О Г Р А М   Р А Д А     

БИБЛИОТЕКЕ „ШТЕФАН ХОМОЛА“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
I 
 
 

  Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на План и програм рада Библиотеке „Штефан Хомола“ 
Бачки  Петровац  за  2015.  годину,  који  је  усвојен  од  стране  Управног  одбора  Библиотеке 
„Штефан Хомола“ Бачки Петровац, на седници одржаној дана 12.02.2015. године. 
 

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број: 011‐7/2015‐02 
Дана: 20.03.2015. 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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  8. 
 

На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки 
Петровац на својој XXIV седници, одржаној дана 20.03.2015. године, д о н е л а    ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н  Р А Д А     

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
I 
 
 

  Д а  ј е      с е      с а  г л а с н о с т     на Годишњи план рада Центра за социјални рад 
Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину,  који  је  усвојен  од  стране  Управног  одбора 
Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, на седници одржаној дана 18.02.2015. 
године. 
 

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број: 011‐8/2015‐02 
Дана: 20.03.2015. 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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    9.   
 

На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки 
Петровац на својој XXIV седници, одржаној дана 20.03.2015. године, д о н е л а    ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПЛАН РАДА  ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА  

„БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
I 
 

  Д а ј е     с е     с а г л а с н о с т     на План рада Здравствене установе Дом здравља 
„Бачки  Петровац“  Бачки  Петровац  за  2015.  годину,  који  је  усвојен  од  стране  Управног 
одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац, на седници 
одржаној дана 28.02.2015. године. 
 
 

II 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 

Број: 011‐9/2015‐02 
Дана: 20.03.2015. 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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  10. 
 

На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки 
Петровац на својој XXIV седници, одржаној 20.03.2015. године, д о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА 
ПЛАН РАДА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
I 
 
 

  Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на План рада Туристичке организације Општине Бачки 
Петровац  за  2015.  годину,  који  је  усвојен  од  стране  Управног  одбора  Туристичке 
организације Општине Бачки Петровац на седници одржаној дана 16.01.2015. године. 
 
 

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 
Број: 011‐10/2015‐02 
Дана: 20.03.2015. 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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  11. 
 

На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст 
(„Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Скупштина  општине  Бачки 
Петровац на својој XXIV седници, одржаној дана 20.03.2015. године, д о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

МУЗЕЈА ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА, ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
 
 
I 
 
 

  Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на План и програм рада Музеја војвођанских Словака 
за 2015.  годину,   који  је усвојен од стране Управног одбора Музеја војвођанских Словака 
на седници одржаној 05.02.2015. године. 
  
 

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 
 
Број: 011‐11/2015‐02 
Дана: 20.03.2015. 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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   12.  
 

На  основу  члана 32.  тачка 10.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник 
Републике Србије“, 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  XXIV  седници,  одржаној 20. 03. 2015.  године, д о н е л а   ј е 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
БИБЛИОТЕКЕ „ШТЕФАН ХОМОЛА“ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ 

 
 

I 
  
 

Р а з р е ш а в а   с е   од дужности члана Надзорног одбора Библиотеке „Штефан 
Хомола“  у    Бачком Петровцу   МАРИЈА БЕЊИК  (представница  запослених  у  Библиотеци), 
која је на исту именована Решењем Скупштине општине Бачки Петровац, бр. 011‐87/2013‐
02,  од  26.07.2013.  године  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  8/2013),  
закључно са 20.03.2015. године. 
   
 

II 
 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 011‐12/2015‐02 
Дана: 20.03.2015. 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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   13. 
 

На  основу  члана 32.  тачка 10.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник 
Републике Србије“, 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  XXIV седници   одржаној  20. 03. 2015. године, д о н е л а   ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
БИБЛИОТЕКЕ „ШТЕФАН ХОМОЛА“ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ 

 
 
I 

   
  У    Надзорни    одбор    Библиотеке   „  Штефан    Хомола “    у   Бачком    Петровцу, 
и м е н у ј е    с е:  
 

- ОЛИНА  ДОРЧОВА,  из  Кулпина,  Улица  првомајска  66  (представница 
запослених у Библиотеци). 

 
II 
 

Мандат новом члану Надзорног одбора  траје до истека мандата осталих  чланова 
Надзорног  одбора  Библиотеке  „Штефан  Хомола“  у  Бачком  Петровцу,    који  су  на  ову 
дужност именовани Решењем Скупштине општине Бачки Петровац бр. 011 – 74/2012 – 02, 
од  23.08.2012. године односно Решењем бр. 011‐87/2013‐02, од 26.07.2013. године. 
 

III 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

Број: 011‐13/2015‐02 
Дана: 20.03.2015. 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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 14. 
 

На  основу  члана  87.  Статута Oпштине  Бачки  Петровац  („Службени  лист  Општине 
Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014),  Општинско  веће  Oпштине  Бачки  Петровац  на  својој  62. 
телефонској седници одржаној дана 06.02.2015. године донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о додели аконтације удружењима 

 
 

Члан 1. 
 
  Корисници  буџетских  средстава  из  члана  18.  Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки 
Петровац за 2015. годину („Службени лист Општине Бачки Петровац“,   бр. 9/2014) који су 
поднели Захтев за суфинансирање и валидну документацију на Конкурс за суфинансирање 
у 2015. години, имају право на аконтацију средстава у износу од 20% од износа средстава 
који  им  је  одобрен  у 2014.  години,  до доношења Решења  о  суфинансирању програма и 
активности у 2015. години. 

 
Члан 2. 

 
  Корисницима  буџетских  средстава  аконтација  ће  бити  уплаћена  на  рачун  након 
подношења овереног и потписаног Захтева за пренос средстава, који се подноси Oдељењу 
за буџет, финансије и пореску администрацију. 
 

 
Члан 3. 

 
Ово  решење  ступа  на  снагу  даном  доношења  и  објавиће  се  у  „Службеном  листу  

Oпштине Бачки Петровац”. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
 

Број: 016‐4/17‐2015                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум:  06. 02. 2015. године                                                                        
Бачки Петровац                                                                        Павел Марчок, проф., с.р.                                                      
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  15. 
  На основу члана 87.  Статута Општине Бачки Петровац  (пречишћен  текст „Сл.  лист 
Општине  Бачки  Петровац“,    бр.  1/2014)  и  члана  18.  Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки 
Петровац  за  2015.  годину  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац",  бр.  09/2014), 
Општинско веће  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА У 
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ  У ОКВИРУ СВОЈИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЛИ УДРУЖЕЊА ТОКОМ 2015. ГОДИНЕ   

Члан 1. 
 

  Средства  намењена  финансирању  делатности  друштава  у  области  културе 
обезбеђена Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2015. годину  у разделу 4. глава 
1. програм 13.,позиција 57 – Дотације удружењима културе у износу од 2.000.000 динара 
распоређују се на следећи начин: 
 

1. КУД «Зволен» Кулпин.................................................................................340.000,00 
динара 

2. КПЗ «Једнота» Гложан................................................................................340.000,00 
динара 

3. КУД «Ђура Јакшић» Маглић.......................................................................340.000,00 
динара 

4. Аматерско позориште ВХВ Бачки Петровац.............................................250.000,00 
динара 

5. КУД „Крајан Војводина“...............................................................................90.000,00 
динара  

6. КУД „Петровска дружина ..........................................................................340.000,00 
динара 

 
‐ по посебном решењу председника општине.....................300.000,00 динара. 

 
Члан 2. 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
                                

                                                                                                                   Председник општине 
Број: 016‐4/29‐2015.  
Датум:  09.03.2015. године                                                                        Павел Марчок, проф., с.р. 
Бачки Петровац                                  
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 16. 
  На основу члана 87.  Статута Oпштине Бачки Петровац  (пречишћен  текст „Сл.  лист 
Општине  Бачки  Петровац“,  бр.  1/2014)  и  члана  18.  Одлуке  о  буџету  Општине  Бачки 
Петровац  за  2015.  годину  („Службени  лист  Општине  Бачки  Петровац",  бр.  09/2014)  и 
Правилника  о  суфинансирању  удружења  из  области  спорта  у  Општини  Бачки  Петровац, 
Општинско веће  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, КОЈЕ ТОКОМ 2015. ГОДИНЕ У ОКВИРУ СВОЈИХ 
ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ СПРОВОДЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, РЕГИСТРОВАНЕ КАО 

УДРУЖЕЊА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О СПОРТУ  
 

Члан 1. 
 

  Средства  буџета  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  намењена  физичкој 
култури  из  раздела  4.  глава  1.  програм  14,  позиција  61    Физичка  култура  –  подршка 
локалним  организацијама,  удружењима  и  савезима,  у  износу  од  5.500.000  динара 
распоређују се на следећи начин: 
 
 

назив организације 
Износ средстава 

за 2015 

1  фудбал 

1.1  ФК „БУДУЋНОСТ“ Гложан  950.000,00

1.2  ФК „КУЛПИН“ Кулпин 539.000,00

1.3  ФК „МАГЛИЋ“ Маглић 539.000,00

1.4  ФК „МЛАДОСТ“ Бачки Петровац 760.000,00

1.5  ФК „ЈЕДНОТА“ Гложан 140.000,00

2  одбојка

2.1  ОК „МАГЛИЋ 1953“ Маглић  178.000,00

2.2  ОК „КУЛПИН“ Кулпин 178.000,00

2.3  ОК „МЛАДОСТ“ Бачки Петровац     300.000,00

3  рукомет

3.1  ЖРК „МАГЛИЋ“ Маглић 116.000,00

4  бокс

4.1  БК „РИНГ“ Бачки Петровац  40.000,00

5  стони тенис

5.1  СТК „МЛАДОСТ“ Бачки Петровац 215.000,00

6  шах

6.1  ШК „КУЛПИН“ Кулпин 90.000,00

6.2  ШК „МЛАДОСТ“ Бачки Петровац  115.000,00

6.3  ШК „МАГЛИЋ“ Маглић 40.000,00

7  риболов
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7.1  УСР „КАРАШ“ Бачки Петровац 165.000,00

7.2  УСР „ШАРАН“ Гложан 115.000,00

7.3  УСР „СМУЂ“ Кулпин 115.000,00

7.4  УСР „РИБОЛОВАЦ“ Маглић 115.000,00

8  карате   

8.1  КК „15. ОКТОБАР“ 50.000,00

9  дизачи тегова

9.1  „СТЕНА“ Бачки Петровац 50.000,00

9.2  „ХЕРКУЛ“ Бачки Петровац 50.000,00

9.3  „БЕРАТ ПОWЕР ГYМ“ Кулпин 50.000,00

10  Фитнес

10.1  ФК „КОБИЛАРОВ“ Б. Петровац 30.000,00

11  Борилачки спортови

11.1  КБС „Ватрени ударац“ 30.000,00

12  Коњички спорт   

12.1  КК „Галопер“  30.000,00 

13 
По  посебном  решењу  председника 
општине 

500.000,00 

  ukupno 5.500.000

 

Члан 2. 
 

  Средства  буџета  Општине  Бачки  Петровац  за  2015.  годину  намењена  физичкој 
култури  из  раздела  4.  глава  1.  програм  14,  позиција  62    Физичка  култура,  подршка 
предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури у износу од 
500.000 динара распоређују се на следећи начин: 
 

naziv organizacije 
Iznos sredstava za 

2015 

1  ШК „КУЛПИН“ Кулпин 30.000,00

2  ФК „БУДУЋНОСТ“ Гложан  60.000,00

3  ФК „КУЛПИН“ Кулпин 60.000,00

4  ФК „МАГЛИЋ“ Маглић 60.000,00

5  ФК „МЛАДОСТ“ Бачки Петровац 140.000,00

13 
По  посебном  решењу  председника 
општине 

150.000,00 

  укупно 500.000,00

 
 

Члан 3. 
 
  О  реализацији  овог  решења  стараће  се  Оделење  за  буџет,  финансије  и  пореску 
администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
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Члан 4. 
 

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

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     
                            

                                                                                                                        
Број:  016‐4/30‐2015 
Датум:   09.03.2015. године                                                                           Председник  општине  
Бачки Петровац                                                                                              Павел  Марчок, проф.. с.р                                      
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  17.   
 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. 9/2014) након разматрања предлога решења о употреби средстава сталне 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    61.  сединци 
одржаној дана 30.01.2015. 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 123.000,00 
динара за повћање 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  породичној 
кући власнице Јовановић Славице у улици Јана Лабата бр.26 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: 016‐4/14а‐2015                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.02.2015. године                                                            
Бачки Петровац                                                                              Павел Марчок, проф., с.р.                                             
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  18. 
  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 сталне 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    61.  сединци 
одржаној дана 30.01.2015. 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 56.000,00 динара 
за отварање 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  хуманитарну  помоћ  настрадалим  лицима  услед  поплаве  у 
Oпштини Крупањ. 

 
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: 016‐4/14б‐2015                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.02.2015                                                                      
Бачки Петровац                                                                                       Павел Марчок, проф., с.р.                                             
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 19. 
  Na  osnovu  člana  70.  Zakona  o  budžetskom  sistemu  («Sl.glasnik  RS»  br.  54/2009, 
73/2010, 101/2011 i 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013 i 142/2014) i člana 14. Odluke 
o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2015. godinu («Sl.list Opštine Bački Petrovac» br. 09/2014) 
nakon razmatranja predloga Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Opštinsko 
veće Opštine Bački Petrovac na svojoj  65. sedinci održanoj dana 09.03.2015. godine jednoglasno 
je donelo sledeće 
 
 
 

R  E   Š   E   N   J   E 
 

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 
 
 
 

1.  Iz  sredstava    obezbeđenih    Odlukom  o  budžetu  Opštine  Bački  Petrovac  za  2015. 
godinu  razdeo 4, glava 01  ‐ Opštinska uprava, program 15  ‐ Lokalna  samouprava, programska 
aktivnost  0602‐0010  ‐  Rezerve,  pozicija  111,  ekonomska  klasifikacija  499  ‐  Tekuća  budžetska 
rezerva   o d o b  r a v a        s e     upotreba  sredstava u  iznosu 450.000,00 dinara  za povećanje 
aproprijacije  u  razdelu  4,  glava  01  ‐  Opštinska  uprava,  program  15  ‐  Lokalna  samouprava, 
programska  aktivnost  0602‐0001  –  Funkcionisanje  lokalnih  samouprava  i  gradskih  opština, 
pozicija 73, ek.klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru,  za  isplatu  članarine Regionalne Razvojne 
Agencije Bačka za 2015. godinu. 

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

administraciju  Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac. 
 

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

 
 

Republika Srbija 
Autonomna pokrajina Vojvodina 

OPŠTINA BAČKI PETROVAC 
OPŠTINSKO VEĆE 

 
 
 

Broj: 016‐4/31‐2015                                                                         PREDSEDNIK OPŠTINE 
Datum: 10.03.2015                                                                         
Bački Petrovac                                                                                   Pavel Marčok, prof., s.r.                                     
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 20. 
  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  Oпштине  Бачки 
Петровац» бр. 09/2014) након разматрања предлога Решења о употреби средстава сталне 
буџетске  резерве  Општинско  веће  Општине  Бачки  Петровац  на  својој    65.  сединци 
одржаној дана 09.03.2015. 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 60.000,00 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  рушења  забатног  зида  услед  високих 
подземних и атмосферских вода на помоћном објекту у Улици Павла Ђугу бр.60 у Бачком 
Петровцу, где живи и борави Гажа Босиљка.  

 
 
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: 016‐4/36‐2015                                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2015                                                                        
Бачки Петровац                                                                                             Павел Марчок, проф., с.р.                                
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 21. 
  На  основу  члана  79.  Статута  Општине  Бачки  Петровац  („Службени  лист  Општине 
Бачки Петровац“,  број 1/2014 – пречишћени текст), председник општине доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ОБРАДУ И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОДНЕТИХ  

ЗАХТЕВА  ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ  
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2015. ГОДИНУ  

 
                                                                       I 
Радна група има 4 члана и то: 
 
1.Робертина Нађ 
2.Тамара Каћански 
3.Милена Нишић 
4.Синиша Станивук 

II 
 
  Задаци  радне  групе  се  састоје  у  следећем:  обрада  и  оцењивање  конкурсне 
документације, коју су поднела удружења уз пријаву на конкурс за суфинансирање: 
 
1. Програма у области културе и уметности, које у оквиру својих програмских активности 
реализују организације или удружења током 2015. године 
2.  Програма,  које  током 2015.  године,  у  оквиру  својих  програмских  активности  спроводе 
спортске организације, регистроване као удружења у складу са Законом о спорту 
3.  Програма  хуманитарног,  културно‐просветног,  инвалидног  и  верског  карактера  и 
осталих  програма и  активности  од  значаја  за Општину  Бачки Петровац,  које  током 2015. 
године у оквиру својих програмских активности спроводе НВО 
4.  Програма,  које  током  2015.  године,  у  оквиру  својих  целогодишњих  програмских 
активности или појединачних пројеката спроводе организације или удружења  грађана,  а 
који  доприносе  афирмацији  предшколског,  школског,  рекреативног  спорта  и  масовне 
физичке културе 

III 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
  ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

П Р Е Д С Е Д Н И К  
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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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