Службени лист
Општине Бачки Петровац
Број: 1
Година: LIII

Бачки Петровац
31. јануара 2017. године

С А Д Р ЖА Ј
I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

1. -

Одлука о усвајању Почетног ликвидационог биланса Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац – У
ЛИКВИДАЦИЈИ ,

2. -

Одлука о измени Одлуке о јавног канализацији, одвођењу и
пречишћавању отпадних вода у насељима Општине Бачки Петровац,

3. -

Одлука о изменама одлука
прекршаја,

4. -

Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине
Општине Бачки Петровац,

5. -

Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине
Општине Бачки Петровац,

6. -

Решење о потврђивању мандата новоизабраном одборнику Скупштине
општине Бачки Петровац,

7. -

Решење о измени Решења о постављању команданта, заменика
команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне
ситуације у Општини Бачки Петровац,

којима су

прописане новчане казне за

II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
8. -

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања,

9. -

Програм
коришћења средстава
безбедности саобраћаја на путевима
Петровац за 2017. годину.

за финансирање унапређења
на територији Општине Бачки

Страна 1 од 30

31. јануара 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 1

1.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 536. став 2. Закона о привредним
друштвима (”Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 др.закон и 5/2015), члана 11. Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа
”Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац (“Службени лист Општине Бачки
Петровац“, број 18/2016) и члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац –
пречишћени текст (”Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 1/2014), Скупштина
општине Бачки Петровац, на својој X седници одржаној дана 30.01.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Почетног ликвидационог биланса
Јавног предузећа “Дирекција за изградњу Бачки Петровац“
Бачки Петровац – У ЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа “Дирекција за изградњу
Бачки Петровац” Бачки Петровац – У ЛИКВИДАЦИЈИ, Коларова бр.6, уписаног у Регистар
привредних субјеката Агенције за привредне регистре под бројем БД: 95137/2016 од
02.12.2016. године, матични број: 21071005,
ПИБ: 108808419, који је саставио
ликвидациони управник у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и
ревизија.
Члан 2.
Усвојени Почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа “Дирекција за изградњу
Бачки Петровац” Бачки Петровац – У ЛИКВИДАЦИЈИ региструје се у складу са Законом о
регистрацији.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у “Службеном листу Oпштине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-1/2017-02
Дана: 30.01.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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2.

На основу члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/2013,
13/2016 и 98/2016-Одлука УС) и члана 34. Статута општине Бачки Петровац - пречишћени
текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки
Петровац на својој X седници, одржаној дана 30.01.2017. године, д о н е л а ј е
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ
ОТПАДНИХ ВОДА У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Члан 1
У Одлуци о јавној канализацији, одвођењу и пречишћавању отпадних вода у
насељима Општине Бачки Петровац(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.
4/2007, 2/2009, 9/2010 и 3/2015) врше се следеће измене:
У члану 41.став 1.речи:
У члану 41.став 2.речи:
У члану 42. став 1.речи:
У члану 42.:
став 2.тачка 1.речи:

“од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„од 80.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима:
„од 15.000,00 динара“.
“од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„од 80.000,00 динара“.

“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„од 15.000,00 динара“.
став 2.тачка 2.речи: “од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„од 40.000,00 динара“.
став 2.тачка 3.речи: “од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима:
„од 15.000,00 динара.“
Члан 2

Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у
року од осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене
новчане казне ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне.
Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачки Петровац“.

Број: 011-2/2017-02
Дана: 30.01.2017. године
Бачки Петровац

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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3.
На основу члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/2013,
13/2016 и 98/2016-одлука УС) и члана 34. Статута општине Бачки Петровац - пречишћени
текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, брoj 1/2014) Скупштина општине
Бачки Петровац на својој X седници, одржаној дана 30.01.2017. године, д о н е л а ј е
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКА КОЈИМА СУ ПРОПИСАНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ
ЗА ПРЕКРШАЈЕ
Члан 1
Овом Одлуком се врше измене Одлука којима су одређене новчане казне за
прекршаје и одређују новчане казне у фиксним износима како следи.
Члан 2
У Одлуци о комуналним делатностима („Службени лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 17/2012, 3/2015 и 18/2016) врше се следеће измене:
У члану 160. став 1. речи: „од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„ у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
У члану 160. став 2. речи: “од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„ у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
У члану 161. став 1. речи: „од 50.000,00 до 500.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
У члану 161. став 2. речи: „од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима:
“ у фиксном износу од 10.000,00 динара“
У члану 162. став 1. речи: „од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„ у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
У члану 162. став 2.речи: “ од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„ у фиксном износу од 10.000,00 динара“
У члану 163. став 1.речи:

„од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“
У члану 163. став 2.речи: “од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„ у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
У члану 164. став 1. речи: “од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
У члану 165. став 1. речи:

“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.

У члану 165а став 1. речи: „од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
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У члану 165а став 2. речи: “од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
У члану 165а став 3. речи: „од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
У члану 165а став 4.речи: “од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
У члану 165а став 5. речи: “од 10.000,00 до 100.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
У члану 165а став 6. речи: “од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
У члану 166. став 1.речи:
У члану 166. став 2. речи:
У члану 166. став 3.речи:

„од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
“ од 10.000,00 до 100.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
“ од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 3

У Одлуци о локалним административним таксама и накнадама за услуге које
врши Општинска управа („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 17/2012, 3/2015 и
9/2015) врше се следеће измене:
У члану 15. став 1. речи:

“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 4

У Одлуци о боравишној такси („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.
15/2008 и 3/2015) врше се следеће измене:
У члану 11. став 1. речи:
У члану 11. став 2. речи:
У члану 11. став 3.речи:
У члану 11. став 4.речи:

“од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
„од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
„од 10.000,00 до 100.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
„од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 5

У Одлуци о заштити животне средине од буке и мерама за заштиту од буке
на територији општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.
7/2015-пречишћени текст) врше се следеће измене:
У члану 14. став 1. речи:

“од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
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У члану 14. став 2. речи: “од 2.500,00 до 75.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
У члану 14. став 3. речи: “од 5.000,00 до 250.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
У члану 15. став 1. речи:

“од 2.500,00 до 75.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
У члану 15. став 2. речи: “од 5.000,00 до 250.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
У члану 15. став 3. речи: „од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
Члан 6
У Одлуци о превозу путника у друмском саобраћају на територији општине
Бачки Петровац(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 11/2012, 3/2015 и 18/2016)
врше се следеће измене:
У члану 27. став 1. речи: “од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
“у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
У члану 27. став 2. речи: “од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
У члану 27. став 3. речи: “од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
У члану 27. став 4.речи: „од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 7
У Одлуци о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката
и објеката за приређивање игара за забаву („Службени лист Општине Бачки Петровац“,
бр. 3/2010, 7/2010, 12/2010, 14/2013 и 3/2015) врше се следеће измене:
У члану 14. став 1. речи:
У члану 14. став 2.речи:
У члану 14. став 3.речи:
У члану 15. став 1.речи:
У члану 15. став 2.речи:
У члану 15. став 3.речи:
У члану 16. став 1.речи:

“од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
„од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
„од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
“од 50.000,00 до 300.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
„од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
„од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
„од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
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У члану 16. став 2.речи:
У члану 16. став 3.речи:
У члану 17. став 1. речи:
У члану 17. став 2.речи:
У члану 17. став 3.речи:

„од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
„од 10.000,00 до100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
“од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
„од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
Члан 8

У Одлуци о рушењу објеката („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.
5/1998, 6/2006, 3/2015 и 18/2016) врше се следеће измене:
У члану 16. став 1. речи:
У члану 16. став 2. речи:
У члану 16 .став 3. речи:

“од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 9

У Одлуци о уређењу јавних површина општине („Службени лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 9/2015 и 18/2016) врше се следеће измене:
У члану 98. став 1. речи:
У члану 98. став 2.речи:
У члану 98. став 3.речи:
У члану 99. став 1.речи:
У члану 99. став 2.речи:
У члану 99. став 3.речи:
У члану 100. став 1.речи:
У члану 100.став 2.речи:

“од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
“од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
„од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
„од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
„од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
„од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
„од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
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Члан 10

У Одлуци о одређивању локације за одлагање инертног отпада („Службени
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 9/2010, 4/2011 и 3/2015) врше се следеће измене:
У члану 6. став 1.речи:
У члану 6. став 2.речи:
У члану 6. став 3.речи:
У члану 6. став 4.речи:
У члану 7. став 1.речи:
У члану 7. став 2.речи:
У члану 7. став 3.речи:
У члану 7. став 4.речи:
У члану 8. став 1.речи:
У члану 8. став 2. речи:
У члану 8. став 3.речи:
У члану 8. став 4.речи:

“од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
“у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
“од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
“од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
“од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
“од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
“од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 11

У Одлуци о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист Општине
Бачки Петровац“, бр. 1/95, 6/99, 6/2006 и 3/2015) врше се следеће измене:
У члану 25. став 1.речи:

“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 12

У Одлуци о спровођењу превентивне дезинфекције, дератизације и
дезинсекције у општини Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.
5/95, 6/97, 6/2006, 5/2010, 12/2010, 3/2015 и 18/2016) врше се следеће измене:
У члану 12. став 1. речи:

“од 50.000,00 до 500.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
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У члану 12. став 2.речи:
У члану 13. 1.речи:

“од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 13

У Одлуци о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и
канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на територији општине
Бачки Петровац(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 8/2010 и 3/2015) врше се
следеће измене:
У члану 21. став 1.речи:
У члану 21. став 2.речи:
У члану 21. став 3.речи:
У члану 21. став 4.речи:
У члану 22. став 1.речи:
У члану 22. став 2.речи:
У члану 22. став 3.речи:
У члану 22. став 4.речи:

„од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
„од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
“од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
“од 10.000,00 динара до 100.000,00 динара“ замењују се
речима:“у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 14

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 17/2012, 15/2013, 3/2015, 9/2015 и 18/2016) врше се следеће измене:
У члану 16. став 1.речи:
У члану 16. став 2.речи:
У члану 16. став 3.речи:
У члану 16. став 4.речи:

„од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара
“од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
“од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 15

У Одлуци о условима за држање и заштиту домаћих животиња („Службени
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10/02, 5/05 и 6/06) врше се следеће измене:
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У члану 36. став 1.речи:
У члану 36. став 2.речи:
У члану 36. став 3.речи:

„од 5.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
„од 250,00 до 25.000,00 динара“ замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
„од 2.500,00 до 250.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.

У члану 37. став 1.речи:

„од 250,00 до 25.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.

У члану 38. став 1.речи:

„од 250,00 до 25.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 16

У Одлуци о делатности зоохигијене („Службени лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 7/2015 и 18/2016) врше се следеће измене:
У члану 29. став 1.речи:
У члану 29. став 2.речи:
У члану 29. став 3.речи:
У члану 29. став 4.речи:

„од 50.000,00 до 500.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
„од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
„од 10.000,00 до 100.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
„од 5.000,00 до 50.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 17

У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији општине Бачки
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 2/2015) врше се следеће измене:
У члану 21. став 1.речи:
У члану 21. став 2.речи:
У члану 21. став 3.речи:
У члану 21. став 4.речи:

„од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 60.000,00 динара“.
„од 2.500,00 до 75.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
„од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара“замењују се
речима: „у фиксном износу од 30.000,00 динара“.
„од 2.500,00 до 75.000,00 динара“замењују се речима:
„у фиксном износу од 10.000,00 динара“.
Члан 17а

Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у
року од осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене
новчане казне ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне.
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Члан 18

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
Број: 011-3/2017-02
Дана: 30.01.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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4.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број
72/2011 и 88/2013) и члана 34. тачка 17. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, број 1/2014 – пречишћени текст), те члана 11. став 1. тачка 2.
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини
Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 12/2012),
Скупштина Општине Бачки Петровац на својој X седници одржаној дана 30.01.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка отуђења непокретности
из јавне својине Општине Бачки Петровац
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки
Петровац, путем јавног огласа у поступку јавног надметања-лицитације и то следећих
непокретности:
1. Двособан стан бр. 11 на другом спрату који се састоји од просторија означених бр
1-7 у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена
бр 19 у површини од 6,25 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9
уписан у зкњ ул бр 7048/11 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861;
2. Двособан стан бр. 7 на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 17 у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена
бр 18 у површини од 5,20 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9
уписан у зкњ ул бр 7048/7 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861, који користи
закупац на основу уговора о закупу;
3. Двособан стан бр. 6 на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 17 у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена
бр 10 у површини од 5,00 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул 14. ВУСБ бр 7-9
уписан у зкњ ул бр 7048/6 КО Бачки Петровац сагр на парц бр 1861, који користи
закупац на основу уговора о закупу;
4. Једнособан стан бр 9 на првом спрату са улаза 2 који се састоји од просторија
означених бр 1-3 у површини од 24,93 м2 а коме стану припада и просторија у
подруму означена бр 11 у површини од 10,07 м2 у стамбеној згради у ул 14 ВУСБ бр
3 сагр на парц бр 1863 уписан у зкњ ул бр 4425/14 КО Бачки Петровац, који користи
закупац на основу уговора о закупу;
5. Двособан стан бр 1 на приземљу са улаза 2 који се састоји од просторија
означених бр 1-8 у површини од 54,88 м2 а коме стану припада и просторија у
подруму означена бр 4 у површини од 14,99 м2 у стамбеној згради у ул 14 ВУСБ бр
3 сагр на парц бр 1863 уписан у зкњ ул бр 4425/6 КО Бачки Петровац, који користи
закупац на основу уговора о закупу;
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6. Трособан стан бр 1 на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 1-11
у површини од 74,72м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена бр
1 у површини од 11,20 м2 у стамбеној згради у ул М.Тита бр 6 сагр на парц бр 8
уписан у зкњ ул бр 8866/2 КО Бачки Петровац, за који је у току поступак евикције (
исељења);
7. Трособан стан бр 3 на другом спрату који се састоји од просторија означених бр 111 у површини од 74,72м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена
бр 3 у површини од 08,10 м2 у стамбеној згради у ул М.Тита бр 6 сагр на парц бр 8
уписан у зкњ ул бр 8866/4 КО Бачки Петровац, који користи закупац на основу
уговора о закупу;
8. Двособан стан бр. 1 на првом спрату у површини од 60,71 м2 у двоспратној
стамбеној згради у Бачком Петровцу ул Масарикова 12 , са припадајућом
просторијом-оставом у помоћном објекту у дворишту, уписан у зкњ ул бр 9649/2
КО Бачки Петровац сагр на парц бр 827,
Члан 2.
Непокретности из члана 1. се отуђују по тржишним условима.
Почетна цена некретнина наведених у члану 1. ове Одлуке утврђена је на основу
информације Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Општинске управе
Општине Бачки Петровац о утврђеној тржишној цени квадратног метра непокретности –
станова на територији Општине Бачки Петровац бр. 46-3-1/2017-05 од 10.01.2017. године,
и износи:
1. За некретнину наведену
противвредности,
2. За некретнину наведену
противвредности,
3. За некретнину наведену
противвредности,
4. За некретнину наведену
противвредности,
5. За некретнину наведену
противвредности,
6. За некретнину наведену
противвредности,
7. За некретнину наведену
противвредности,
8. За некретнину наведену
противвредности,

у члану 1. тачка 1.

15.982 евра у динарској

у члану 1. тачка 2.

15.982 евра у динарској

у члану 1. тачка 3.

15.982 евра у динарској

у члану 1. тачка 4.

6.931 евра у динарској

у члану 1. тачка 5.

15.257 евра у динарској

у члану 1. тачка 6.

20.772 евра у динарској

у члану 1. тачка 7.

20.772 евра у динарској

у члану 1. тачка 8.

16.877 евра у динарској

Утврђена висина купопродајне цене представља почетну, односно најнижу цену.
Лицитациони корак се утврђује у износу од 50 евра.
Исплата цене за отуђену непокретност ће се вршити у динарској противредности
по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Депозит за учешће у поступку отуђења некретнине из члана 1. ове Одлуке утврђује
се у износу од 20% од почетне односно најниже купопродајне цене.
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Члан 3.

Поступак јавног надметања спровешће Комисија за давање у закуп, отуђивање и
прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац (у даљем тексту:
Комисија).
Члан 4.
Учесници у поступку јавног надметања могу бити физичка и правна лица.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана оглашавања.
Пријава на оглас мора да садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу
становања;
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески
идентификациони број и седиште, потпис овлашћеног лица и печат.
1.
2.
3.
4.

Уз пријаву на оглас се доставља:
доказ о уплаћеном депозиту;
уредно овлашћење за заступање;
фотокопија личне карте за физичка лица;
решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
Члан 5.

Учесник у поступку своју пријаву на оглас доставља Комисији у затвореној коверти
са назнаком да се ради о пријави на Оглас за отуђење непокретности из јавне својине
Општине Бачки Петровац и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се шаље поштом
препоручено, а може се предати и у услуженом центру Општинске управе Општине Бачки
Петровац у приземљу зграде седишта Општине Бачки Петровац у Бачком Петровцу, улица
Коларова број 6 на шалтеру писарнице са назнаком „За Комисију за давање у закуп,
отуђивање и прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац“.
Неблаговремена, односно неуредна пријава ће се одбацити.
Поступак јавног надметања спровешће се уколико на оглас пристигне најмање
једна благовремена и потпуна пријава.
На лицитацији ће прва понуђена цена бити почетна цена утврђена актом
надлежног органа.
Члан 6.
Непокретност из члана 1. у јавној својини се отуђује учеснику који је понудио
највишу цену за отуђење исте.
Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење
непокретности, задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора.
Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се
вратити најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда.
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Члан 7.

Комисија доставља Општинском већу Општине Бачки Петровац и Општинском
јавном правобранилаштву извештај о спроведеном поступку јавног надметања са
предлогом за отуђење непокретности најповољнијем понуђачу, записник о раду и нацрт
акта о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац.
Општинско веће Општине Бачки Петровац разматра извештај о спроведеном
поступку јавног надметања, као и нацрт акта о отуђењу непокретности из јавне својине
Општине Бачки Петровац, на основу чега утврђује предлог акта о отуђењу непокретности
из јавне својине Општине Бачки Петровац, који доставља Скупштини Општине Бачки
Петровац.
Члан 8.
Акт о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац, доноси
Скупштина Општине Бачки Петровац и доставља га учесницима у поступку јавног
надметања на којих се акт односи.
Након доношења акта о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки
Петровац, председник Општине Бачки Петровац и лице које је прибавило непокретност,
закључују купопродајни уговор у року од 30 дана од дана доношења акта.
Купопродајни уговор се оверава код надлежног органа, након регулисања обавезе
плаћања уговорене цене за предметну непокретност.
Трошкове овере купопродајног уговора код надлежног органа, сноси лице којем се
отуђује непокретност из јавне својине.
Члан 9.
Ако лице које је прибавило непокретност у својину не приступи закључењу
купопродајног уговора, Скупштина Општине Бачки Петровац на предлог Општинског већа
Општине Бачки Петровац доноси акт о поништењу акта о отуђењу непокретности из јавне
својине Општине Бачки Петровац, након чега се понавља поступак отуђења предметне
непокретности.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-4/2017-02
Дана: 30.01.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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5.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број
72/2011 и 88/2013) и члана 34. тачка 17. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, број 1/2014 – пречишћени текст), те члана 11. став 1. тачка 2.
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини
Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 12/2012),
Скупштина Општине Бачки Петровац на својој X седници одржаној дана 30. јануара
2017. године, д о н е л а ј е
ОДЛУКУ
о покретању поступка отуђења непокретности
из јавне својине Општине Бачки Петровац
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки
Петровац, путем јавног огласа у поступку јавног надметања-лицитације и то грађевинског
земљишта у државној својини на којем право коришћења има Општина Бачки Петровац њива у селу, површине 99 а 38 м2, уписане у зкњ. ул . бр. 10359 К.О. Бачки Петровац, парц.
бр. 6881/8.
Грађевинско земљиште из става 1. овог члана отуђује се инвеститору ради
изградње пословног објекта а у циљу подстицања локалног економског развоја и
отварања нових радних места.
Члан 2.
Почетна купопродајна цена некретнине наведене у члану 1. ове Одлуке утврђена је
на основу Решења Општинског већа о утврђивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на
територији Општине Бачки Петровац бр. 016-4/380-2016 од 30.11.2016. године, и износи
22.261,00 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан
уплате.
Утврђена висина купопродајне цене представља почетну, односно најнижу цену.
Лицитациони корак се утврђује у износу од 50 евра.
Исплата цене за отуђену непокретност ће се вршити у динарској противредности
по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Депозит за учешће у поступку отуђења некретнине из члана 1. ове Одлуке утврђује
се у износу од 20% од почетне односно најниже купопродајне цене.
Члан 3.
Поступак јавног надметања спровешће Комисија за давање у закуп, отуђивање и
прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац (у даљем тексту:
Комисија).
Члан 4.
Учесници у поступку јавног надметања могу бити физичка и правна лица.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана оглашавања.
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Пријава на оглас мора да садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу
становања;
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески
идентификациони број и седиште, потпис овлашћеног лица и печат.
1.
2.
3.
4.

Уз пријаву на оглас се доставља:
доказ о уплаћеном депозиту;
уредно овлашћење за заступање;
фотокопија личне карте за физичка лица;
решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
Члан 5.

Учесник у поступку своју пријаву на оглас доставља Комисији у затвореној коверти
са назнаком да се ради о пријави на Оглас за отуђење непокретности из јавне својине
Општине Бачки Петровац и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се шаље поштом
препоручено, а може се предати и у услуженом центру Општинске управе Општине Бачки
Петровац у приземљу зграде седишта Општине Бачки Петровац у Бачком Петровцу, улица
Коларова број 6 на шалтеру писарнице са назнаком „За Комисију за давање у закуп,
отуђивање и прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац“.
Неблаговремена, односно неуредна пријава ће се одбацити.
Поступак јавног надметања спровешће се уколико на оглас пристигне најмање
једна благовремена и потпуна пријава.
На лицитацији ће прва понуђена цена бити почетна цена утврђена актом
надлежног органа.
Члан 6.
Непокретност из члана 1. у јавној својини се отуђује учеснику који је понудио
највишу цену за отуђење исте.
Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење
непокретности, задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора.
Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се
вратити најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда.
Члан 7.
Комисија доставља Општинском већу Општине Бачки Петровац и Општинском
јавном правобранилаштву извештај о спроведеном поступку јавног надметања са
предлогом за отуђење непокретности најповољнијем понуђачу, записник о раду и нацрт
акта о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац.
Општинско веће Општине Бачки Петровац разматра извештај о спроведеном
поступку јавног надметања, као и нацрт акта о отуђењу непокретности из јавне својине
Општине Бачки Петровац, на основу чега утврђује предлог акта о отуђењу непокретности
из јавне својине Општине Бачки Петровац, који доставља Скупштини Општине Бачки
Петровац.
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Члан 8.

Акт о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац, доноси
Скупштина Општине Бачки Петровац и доставља га учесницима у поступку јавног
надметања на којих се акт односи.
Након доношења акта о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки
Петровац, председник Општине Бачки Петровац и лице које је прибавило непокретност,
закључују купопродајни уговор у року од 30 дана од дана доношења акта.
Купопродајни уговор се оверава код надлежног органа, након регулисања обавезе
плаћања уговорене цене за предметну непокретност.
Трошкове овере купопродајног уговора код надлежног органа, сноси лице којем се
отуђује непокретност из јавне својине.
Члан 9.
Купопродајни уговор се закључује уз раскидни услов.
Општина Бачки Петровац ће имати право једностраног раскида уговора уколико
лице које закључи уговор као купац, не изгради пословни објекат из члана 1. став 2. ове
Одлуке у року од 3 године од дана закључења уговора.
Сматраће се да је раскидни услов остварен ако надлежни орган Општине Бачки
Петровац не изда употребну дозволу за пословни објекат у року из става 2. овог члана.
Члан 10.
Ако лице које је прибавило непокретност у својину не приступи закључењу
купопродајног уговора, Скупштина Општине Бачки Петровац на предлог Општинског већа
Општине Бачки Петровац доноси акт о поништењу акта о отуђењу непокретности из јавне
својине Општине Бачки Петровац, након чега се понавља поступак отуђења предметне
непокретности.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-5/2017-02
Дана: 30.01.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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На основу члана 56. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки
Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) и
члана 14. Пословника Скупштине општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој
X седници, одржаној 31.01.2017. године, д о н е л а ј е
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
Потврђује се мандат ново изабраном одборнику Скупштине општине Бачки
Петровац, и то:
-

ДАРКУ ВАЛЕНЋИКУ, инг. пољопривреде из Кулпина, Ул. Масарикова 46

са Изборне листе „Јединствена Србија – Мирослав Чеман“.
II
Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао
мандат.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-6/2017-02
Дана: 31.01.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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7.

На основу члана 32. став 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.
129/2007 и 83/2014 и др.закон) и члана 34. став 7. Статута Општине Бачки Петровац пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац" број 1/2014), Скупштина
Општине Бачки Петровац на својој X седници одржаној дана 30.01.2017. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉАЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА,
НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
БАЧКИПЕТРОВАЦ
Члан 1.
У Решењу о постављању команданта, заменика команданта, начелника и чланова
општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачки Петровац ("Сл. лист Општине
Бачки Петровац" бр. 12/2016) мења се :
члан 2.став 4.тачка 1. и сада гласи:
„ Ана Болдоцки Илић, в.д.директор Здравствене установе Дом здравља „Бачки
Петровац“ Бачки Петровац“
члан 2.став 4.тачка 5. и сада гласи:
„Биљана Дракулић, в.д.директор Центра за социјални рад Општине Бачки
Петровац“
члан 2.став 4. тачка 6. и сада гласи:
„Ондреј Бовђиш, руководилац одељења за привреду, урбанизам, комунално –
стамбене и инспекцијске послове Општине Бачки Петровац“
члан 2.став 4.тачка 10. и сада гласи:
„ Љубомир Кабић, в.д.директор ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац“
члан 2.став 4.тачка 11. и сада гласи:
„ Душко Илић, в.д.директор ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић“
члан 2.став 4.тачка 12. и сада гласи:
„Татиана Милина Туранова, инспектор за заштиту животне средине Општине
Бачки Петрвац
Члан 2.
У осталим деловима Решење о постављању команданта, заменика команданта,
начелника и чланова општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачки Петровац
остаје непромењено.
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Члан 3.
Ово Решење 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: 011-7/2017-02
Дана: 30.01.2017.године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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8.

На основу члана 17. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени
гласник РС”, број 83/14), и члана 20, став 1, тачка 34. Закона о локалној самоуправи,
(„Службени гласник РС”, број 129/07 , 83/2014 и други закон) Oпштинско веће на својој 16.
седници одржаној дана 23.01.2017. године доноси
ПРАВИЛНИК
о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује суфинансирање пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања коришћењем буџетских средстава Општине
Бачки Петровац (даље: општина).
Основ за расподелу средстава
Члан 2.
Средства из члана 1. овог правилника расподељују се на основу одлуке о додели
средстава, а након спроведеног јавног конкурса за суфинансирање пројеката који имају за
циљ остваривање јавног интереса у сфери јавног информисања.
Изузетно, средстава за суфинансирање пројеката из става 1. овог члана могу се
расподелити на основу одлуке о појединачном давању без спроведеног јавног конкурса,
ако се начин остваривања јавног интереса у односу на конкретан догађај или случај од
интереса за јавност није могао планирати у време кад је спроведен јавни конкурс.
Одлуке из ставова 1. и 2. овог члана доносе се у складу са правилима о државној
помоћи и заштити конкуренције, као и на основу начела једнаког третмана лица којима се
средства расподељују без обзира на њихова стварна или претпостављена лична својства, а
узимајући у обзир стратешка опредељења Републике Србије у области јавног
информисања.
Намена средстава
Члан 3.
Средствима из члана 1. овог правилника суфинансира се
производња медијских садржаја.
- Организовања и учешћа на стручним ,научним и пригодним скуповима , као и
унапређивање професионалних и етичких стандарда у области јавног
информисања.
Износ средстава намењених пројектима производње медијских садржаја не може
бити мањи од 90 % износа средстава опредељених за конкурс.
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Висина средстава
Члан 4.

Средства из члана 1. овог правилника опредељују се у висини до 0,5%буџета
општине.
Средства намењена појединачном давању из члана 2, став 2. овог правилника
опредељују се у буџету општине у висини од 5% 1 од износа средстава из става 1. овог
члана.
Средства намењена за суфинансирање активности из члана 3, став 2. овог
правилника чине 10% 2 од укупног износа средстава која се расподељују одлуком која се
доноси на основу спроведеног јавног конкурса
Период расписивања конкурса
Члан 5.
Јавни конкурс за суфинансирање пројеката који имају за циљ остваривање јавног
интереса у сфери јавног информисања, укључујући и подизање квалитета информисаности
особа са инвалидитетом и припадника националних мањина, расписује се почетком
године за текућу годину ( прво тромесечје )
Трајање пројектних активности
Члан 6.
Период спровођења пројектних активности које се суфинансирају на основу
спроведеног јавног конкурса не може бити дужи од три године 3.
Примена других прописа
Члан 7.
На питања која нису регулисана овим правилником примењују се правила о
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
која су прописана Законом о јавном информисању и медијима, као и правила која је
прописало министарство надлежно за јавно информисање, која укључују и образац за
пријављивање за пројектно суфинансирање и образац за подношење наративног и
финансијског извештаја. Правила прописана овим правилником не могу бити у
супротности са правилима из става 1. овог члана.
Правила прописана овим правилником не могу бити у супротности са правилима
из става 1. овог члана.
Према изричитој одредби Закона о јавном информисању и медијима (члан 17, став 2),
највише се може определити 5% буџетских средстава намењених суфинансирању пројеката у
области јавног информисања, али свака општина задржава право да определи и мањи износ
средстава.
2 Према изричитој одредби Закона о јавном информисању и медијима (члан 18, став 2), за ове
активности највише се може определити 10% укупних средстава које се расподељују на основу
конкурса, али свака општина задржава право да определи и мањи износ средстава.
3 Према изричитој одредби Закона о јавном информисању и медијима (члан 18, став 3), могу се
суфинансирати пројектне активности чији је рок реализације највише три године, али свака
општина задржава право да определи и краћи рок, у зависности од потреба медија и
становништва.
1
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II. ЈАВНИ КОНКУРС И ПОЈЕДИНАЧНА ДАВАЊА
Расписивање
Члан 8.
Одлуку о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката који имају за
циљ остваривање јавног интереса у сфери јавног информисања (даље: конкурс), доноси
општинско веће (даље: Веће).
Начин расписивања
Члан 9.
Конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује на интернет страници
општине, као и у једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на
подручју општине.
Јавни позив из става 1. овог члана чини интегрални део садржаја интернет
странице општине све док траје период пријављивања на конкурс.
Садржина
Члан 9.
Конкурс садржи податке о:
1) намени средстава;
2) јавним интересима који се остварују суфинансирањем пројеката;
3) износу опредељених средстава;
4) најмањем и највећем износу средстава која се одобравају по пројекту
5) лицима која имају право учешћа на конкурсу;
6) критеријумима за оцену пројеката;
7) документацији која се прилаже уз пријаву на конкурс.
8) Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским
стручњацима заинтересованим за рад у комисији .
У конкурсу се наводи да се пријаве могу поднети у року од 30 дана од дана
његовог расписивања, а да се одлука о суфинансирању пројеката доноси у року од 90 дана
од дана његовог расписивања.
Конкурс садржи и позив новинарским и медијским удружењима, односно
медијским стручњацима да у року од 20 дана од дана његовог расписивања доставе Већу
податке о лицима која су заинтересована да учествују у раду стручне конкурсне комисије.
Образац пријаве
Члан 10.
Пријава на конкурс подноси се на обрасцу из члана 7, став 1. овог правилника.
Образац из става 1. овог члана објављује се на интернет страници општине.

Страна 24 од 30

31. јануара 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 1

Претходна провера пријаве
Члан 11.
Стручна служба начелника општинске управе проверава да ли је пријава на
конкурс уредна, као и да ли је уз пријаву поднета потребна документација, у року од
седам дана од дана истека рока за пријаву.
Пријава на конкурс која није поднета у прописаном року не разматра се.
Ако је пријава на конкурс неуредна, подносилац се писаним путем позива да њене
недостатке отклони у року од седам дана од дана слања позива.
О претходној провери сачињава се записник.
Пријаве на конкурс, заједно са конкурсном документацијом и записником о
претходној провери, достављају се стручној конкурсној комисији.
Стручна конкурсна комисија
Члан 12.
Стручна конкурсна комисија (даље: комисија), врши процену пројеката из члана 11,
став 5, и предлаже суфинансирање оних пројеката који у највећој мери задовољавају
критеријуме за суфинансирање.
Чланове комисије именује председник општине из реда независних стручњака из
области јавног информисања, a одлука о именовању се објављује на интернет страници
општине.
Приликом избора чланова комисије председник општине нарочито води рачуна о
томе да ли су кандидати упознати са медијским садржајима који се објављују у локалним
медијима, као и конкретним јавним интересима локалне заједнице које је пројектним
суфинансирањем потребно остварити.
Комисију чине три члана 4, који споразумно бирају председника комисије.
Чланови комисије имају право на накнаду за свој рад која износи 8% од просечне
зараде без пореза и доприноса у РС према последњем објављеном податку, за један
радни дан (седницу). 5
Предлог за суфинансирање пројеката усваја већина од укупног броја чланова.
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:
1.
Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни
интерес у области јавног информисања. Овај критеријум се ближе дефинише /оцењује
кроз:
1.1. у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене
реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

Према изричитој одредби Закона о јавном информисању и медијима (члан 24, став 1),
комисију чине три или пет чланова, а свака општина задржава право да определи број њених
чланова. Према одредби члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања, комисија има пет чланова ако је на расписани
конкурс пристигло више од педесет пријава.
5 Према Правилнику о накнадама и другим примањима чланова повремених радних тела
општине Бачки Петровац (члан 6. став 1.-2. ), накнада за један радни дан (седницу) износи 8%
од просечне зараде без пореза и доприноса у РС према последњем објављеном податку.
4
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1.2. у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до
остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена
веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета
предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и
других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);
1.3. у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата
указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен
јавни интерес.
2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким
медијским стандардима. Овај критеријум се ближе дефинише /оцењује кроз:
2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,
регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења
професионалних и етичких стандарда.
2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које
гарантују да се сличан случај неће поновити;
Специфични критеријуми за оцењивање пројеката остваривања, унапређивања и
подизања квалитета информисања припадника националних мањина су:
1. Mера у којој предложени пројекат доприноси унапређивању права на
информисање припадника националних мањина који живе на територији општине Бачки
Петровац на матерњем језику;
2. Mера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу стваралаштва у
области културног и језичког идентитета националних мањина које живе на територији
општине Бачки Петровац;
3. Oригиналност теме;
4. Квалитет и квантитет медијских садржаја.
Посебни критеријуми за оцењивање пројеката су:
1.
доступност (покривеност фреквенцијом и дистрибуција) медијских
садржаја већем броју корисника првенствено на територији општине Бачки Петровац
2.
оригиналност и значај пројекта за кориснике општине Бачки петровац
Члан 13.
Стручна служба органа који расписује конкурс ради подизања квалитета
информисања припадника националних мањина , прибавља мишљење одговарајућег
националног савета националне мањине на пријављене пројекте .
Мишљење националног савета пристигло у траженом року , доставља се уз
пројекте члановима комисије .
Чланови Комисије су обавезни да размотре и узму у обзир мишљење националног
савета националне мањине .
Расподела средстава
Члан 14.
Решење о расподели средстава, на основу образложеног предлога комисије,
доноси председник општине, у року од 90 дана од дана расписивања конкурса.
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На основу решења из става 1. овог члана, општина и прималац средстава закључују
уговор о суфинансирању којим уређују међусобна права и обавезе, у року од седам дана
од дана доношења решења.
Обавезе уговорнх страна
Члан 15.
Уговорне стране дужне су да савесно и професионално извршавају обавезе
предвиђене уговором из члана 13, став 2.
Прималац средстава дужан је да учини видљивим податак да се пројектне
активности спроводе уз финансијску подршку општине.
Појединачна давања
Члан 16.
Решење о појединачном давању без спроведеног јавног конкурса којим се
суфинансира реализација пројекта који има за циљ остваривање јавног интереса у области
јавног информисања, доноси председник општине, након прибављања образложеног
стручног мишљења комисије.
Захтев за појединачно давање може се поднети у било које време.
О захтеву из става 2. овог члана председник општине одлучује у року од 30 дана од
дана његовог подношења.
На основу решења из става 1. овог члана, општина и прималац средстава закључују
уговор о суфинансирању којим уређују међусобна права и обавезе, у року од седам дана
од дана доношења решења.
III ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ
Информисање јавности
Члан 17.
На интернет страници општине објављују се ажурне и целовите информације које
се односе на расписане конкурсе и пројекте који се суфинансирају.
Документи који се односе на пројекте који се суфинасирају, одлука о формирању
стручне конкурсне комисије и документи на основу којих је ова одлука донета, одлука и
појединачни уговори о суфинасирању пројеката, као и извештаји о спровођењу пројектних
активности, у целини се објављују на интернет страници општине.
На интернет страници општине обајвљују се сви прописи који уређују
суфинансирање пројеката у области јавног информисања.
Разматрање извештаја о спроведеним активностима
Члан 18.
Председник општине разматра извештаје о спроведеним пројектним
активностима, као и о утрошку средстава, и закључком утврђује у којој мери је остварен
циљ сваког појединачног пројекта.
Стручно мишљење о остварењу циља суфинансираних пројеката председник
општине прибавља од конкурсне комисије.
Одлука из става 1. овог члана објављује се на интернет страници општине.

Страна 27 од 30

31. јануара 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 1
Подаци о утрошеним средствима
Члан 19.

На интеренет страници општине објављује се ажуран и целовит документ о свим
средствима исплаћеним на име суфинансирања пројеката у области јавног информисања.
Документ из става 1. овог члана обухвата податке о сваком појединачном пројекту
и то о новчаном износу средстава који је исплаћен на име суфинансирања са датумом
исплате средстава, временском периоду спровођења пројектних активности и утврђеној
оправданости утрошка средстава.
Годишњи извештај
Члан 20.
Председник општине подноси годишњи извештај Скупштини општине о
резултатима суфинансирања пројеката, који укључује упућивање на јавне интересе у
сфери јавног информисања који су остварени суфинансирањем, податке о укупном износу
средстава за суфинасирање и укупном броју суфинансираних пројеката, као и листу
суфинансираних пројеката са тачним износом средстава са којим је суфинасиран сваки од
пројеката.
Уз податке из става 1. овог члана, у посебан део годишњег извештаја уносе се и
подаци о свим другим новчаним средствима која су органи општине, односно органи јавне
власти који су основани, односно у целини или у претежном делу финансирани из буџета
општине, на непосредан или посредан начин (преко рекламних агенција и слично),
пренели издавачу медија, и то за сваки медиј појединачно, уз навођење основа и циља
преноса средстава.
Уз податке из става 1. овог члана, у посебан део годишњег извештаја уносе се и
подаци о новчаним средствима утрошеним за потребе стварања и одржавања интернет
странице општине, укључујући и средства утрошена за потребе прибављања, односно
стварања информативног садржаја који се објављује на интернет страници општине.
Извештај из става 1. овог члана објављује се на интернет страници општине.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБА
Ступање правилника на снагу
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“ .
Даном доношења овог Правилника престаје да важи Правилник о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања , донет на
96.седници Општинског већа, од 17.03.2016.године.
Број: 016-4/2-2017
Дана: 23.01.2017. године
У Бачком Петровцу

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Симић, с.р.
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9.

На основу члана 17., 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 , 101/2011 и 32/2013 – одлука УС, 55/2014,
96/2015-др. закон и 9/2016-одлука УС), члана 87. и члана 165. Статута Општине Бачки
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014-пречишћени текст), по
предлогу Савета за безбедност саобраћаја, Општинско веће Општине Бачки Петровац, на
својој 16. седници, одржаној дана 23.01.2017. године, донело је:
П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Овим Програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац за 2017.
годину.
2. За реализацију овог Програма планирана су оријентациона средства Одлуком о буџету
Општине Бачки Петровац за 2017. годину, у износу од 2.700.000,00 динара од новчаних
казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
3. Активности за реализацију Програма:
Редни Опис
број
I
Унапређење саобраћајне инфраструктуре
1.1.
Набавка вертикалне
саобраћајне сигнализације
1.2.
Одржавање хоризонталне сигнализације
1.3.
Набавка и уградња соларног семафорског
уређаја са мерачем брзине у зони школе
II
Остале активности у вези унапређења
безбедности саобраћаја на путевима
2.1
Превентивно-промотивне активности из
области безбедности саобраћаја
Набавка и подела кацига и приручника за
2.1.1.
мотоциклисте
Набавка и подела светала и опреме за
2.1.2.
бициклисте и флајера-брошура
Набавка и подела седишта за децу и флајера2.1.3.
брошура
Реализација кампања за безбедност саобраћаја
са Агенцијом за безбедност саобраћаја
2.1.4. (флајери, закуп билборда, постери...) и
превенција и едукација младих, деце и осталих
категорија учесника у саобраћају
2.2
Унапређење саобраћајног васпитања и
образовања
2.2.1. Набавка образовно васпитног материјала
(саобраћајни буквар) и светлоодбојних прслука

Новчани износ (дин.)

Конто

1.100.000,00
200.000,00

424

300.000,00

424

600.000,00

424

1.600.000,00

426

490.000,00

424

426

120.000,00

426

120.000,00

426

150.000,00

426

100.000,00

426

309.000,00
80.000,00

426
426
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Редни Опис
број
2.2.2. Набавка едукативног материјала: „10 лекција
које живот значе“ (сликовнице, бојанке,
самолепљиви стикери, ЦД) и саобраћајних
меморијских картица за учење сигнализације
2.2.3. Набавка жутих марама са знаком деца на путу
2.2.4. Набавка рефлектујућих прслука за децу и
наставнике у оквиру такмичења “Шта знаш о
саобраћају“
2.2.5. Набавка наочара за симулацију опасних фактора
у саобраћају (умор, дрога)
2.3.
Техничко опремање јединица саобраћајне
полиције
2.3.1. Калибрација и баждарење алкометра за
потребе саобраћајне полиције
2.3.2. Део средстава за патролна кола
2.4.
Научно-истраживачки
рад
у
области
безбедности саобраћаја
2.4.1. Израда студије анализа стања безбедности
саобраћаја на путевима општине Бачки
Петровац за 2016.
2.5.
Накнада члановима Савета
2.5.1. Накнада за присуство седницама
2.5.2. Трошкови путовања чланова Савета
2.5.3. Присуство
стручно
–
информативним
скуповима: 12. међународна конференција
„Безбедност саобраћаја у локалној заједници
2017“
УКУПНО I + II:

Новчани износ (дин.)

Конто

82.000,00

426

55.000,00

426

30.000,00

426

62.000,00

426

621.000,00
12.000,00

423

609.000,00

512

----------------------180.000,00
90.000,00
8.000,00

416
422

82.000,00

423

2.700.000,00

4. По истеку календарске године Савет за безбедност саобраћаја ће сачинити извештај о
реализацији Програма и о томе обавестити Општинско веће Општине Бачки Петровац.
5. Надзор над спровођењем овог Програма извршиће Општинско веће Општине Бачки
Петровац.
6. Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/9-2017
Дана: 23.01.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Симић, с.р.
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