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5.
Na osnovu člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list
Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014) i člana 101. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine
Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 2/2009), Skupština opštine
Bački Petrovac na svojoj XVII sednici, održanoj dana 14.02.2014. godine, d o n e l a j e
okvirni

PROGRAM RADA
SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC,
ZA 2 0 1 4. GODINU
I
Pri donošenju okvirnog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2014.
godinu, polazilo se od sledećih činjenica:
- da se rad Skupštine opštine u tekućoj godini usmeri na osnovna pitanja
društvenog života i rada građana u Opštini Bački Petrovac, u okviru poslova
lokalne samouprave a koja proističu iz odredbi Zakona o lokalnoj
samouporavi i Statuta Opštine Bački Petrovac;
- da kroz svoje aktivnosti Skupština opštine najneposrednije ostvaruje ustavne i
zakonske postavke o lokalnoj samoupravi, sa prioritetima na konkretnom
rešavanju aktuelnih pitanja iz komunalne oblasti i drugih oblasti od
najneposrednijeg interesa za građane opštine;
- da se u rad Skupštine opštine uključuju i druga pitanja i materijali iz kojih
proizilazi potreba da Skupština opštine preduzima konkretne mere i aktivnosti
u ostvarivanju aktuelnih zadataka proizašlih iz tekućih potreba u praksi;
- da se određenim aktivnostima organa opštine - Skupštine opštine, Opštinskog
veća, predsednika opštine i Opštinske uprave obezbedi sprovođenje Ustava,
zakona, drugih propisa i opštih akata, čije izvršavanje je povereno opštini kao
i izvršavanje propisa i opštih akata opštine.
II
U 2014. godini Skupština opštine će razmatrati i odlučivati o sledećim pitanjima:
I KVARTAL:
1. Donošenje Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2014.
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 2013.
godinu i Programa rada za 2014. godinu ustanova, javnih službi, javnih preduzeća i
drugih organizacija, čiji je osnivač Opština Bački Petrovac, i to:
a.) JKP „PROGRES“ Bački Petrovac,
b.) JKP „KOMUNALAC“ Maglić,
c.) JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
d.) Ustanove Informativni centar „BÁČSKY PETROVEC“, Bački Petrovac,
e.) Pozorišta „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ iz Bačkog
Petrovca,
f.) Biblioteke „ŠTEFAN HOMOLA“ Bački Petrovac,
g.) „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“, Bački Petrovac,
h.) Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „BAČKI PETROVAC“ Bački
Petrovac,
i.) Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac,
j.) Muzeja vojvođanskih Slovaka.
Obrađivač: ustanove, javne službe, javna preduzeća i organizacije čiji je
osnivač Opština Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
3. Razmatranje Izveštaja o radu za 2013. godinu:
a.) predsednika Opštine Bački Petrovac,
b.) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
c.) Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
d.) Opštinskog javnog pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – organizacione jedinice
Opštinske uprave i Opštinsko javno pravobranilaštvo.
Predlagač: Opštinsko veće.
4. Razmatranje Izveštaja o radu posebnih radnih tela Skupštine opštine
Bački Petrovac za 2013. 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.
5. Razmatranje Izveštaja o radu d.o.o. “Poslovni i inovativni centar Bački
Petrovac – Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business &
innovation centre Bački Petrovac“.
Obrađivač: Nadležni organi d.o.o. PIC i Opštinska uprava Opštine Bački
Petrovac – Odeljenje za privredu, urbanizam i komunalno-stambene i inspekcijske
poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
6. Razmatranje Informacija o radu i aktivnostima Mesnih zajednica sa
teritorije Opštine Bački Petrovac u 2013. godini.
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Obrađivač: Mesne zajednice sa teritorije Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
7. Razmatranje Izveštaja o radu Policijske stanice u Bačkom Petrovcu za
2013. godinu.
Obrađivač: MUP RS, PU Novi Sad, Policijska stanica u Bačkom Petrovcu.
Predlagač: Opštinsko veće.
8. Davanje saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća “Direkcija
za izgradnju opštine” Bački Petrovac.
Obrađivač: JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
9. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine
Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine
opštine, odborničke grupe obrazovane pri Skupštini opštine, odbornici Skupštine opštine.
Predlagač: Komisija za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti
i službenih akata.
10. Izbor dva nova člana Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine.
Predlagač: Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose.
11. Izbor predsednika i novih članova Izborne komisije.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine.
Predlagač: Odborničke grupe Skupštine opštine Bački Petrovac.
12. Izbor novih članova stalnih radnih tela Skupštine opštine Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine.
Predlagač: Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose.
13. Razmatranje inicijativnog predloga Saveta Mesne zajednice Bački
Petrovac za izmene i dopune Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine
Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine.
Predlagač: Komisija za propise, predstavke i pritužbe i
primopredaju dužnosti i
službenih akata.
14. Informacija o ukupno isplaćenim sredstvima iz budžeta Opštine Bački
Petrovac za Ugovore o delu u 2013. godini.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet,
finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
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15. Informacija o zbivanjima u oblasti kulture, o manifestacijama održanim
na teritoriji Opštine Bački Petrovac te o radu organizacija i društava u oblasti
kulture u 2013. 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.
16. Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na
teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2013. 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.
17. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije
Opštine Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac i Opštinski štab za
vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
18. Razmatranje i donošenje Godišnjeg programa rada Opštinskog štaba za
vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac i Opštinski štab za
vanredne situacije Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
19. Donošenje odluka iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove, Komisija za planove, Zavod za
urbanizam APV.
Predlagač: Opštinsko veće.
II KVARTAL:
20. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Strateškog plana razvoja Opštine
Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
21. Razmatranje Izveštaja o realizaciji strategije razvoja turizma Opštine
Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odelenje za opštu
upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
22. Razmatranje Izveštaja o realizaciji strategije razvoja poljoprivrede
Opštine Bački Petrovac – Izveštaj o realizaciji Fonda za razvoj poljoprivrede.
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Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
23. Informacija o realizaciji investicija od posebnog značaja za Opštinu
Bački Petrovac.
Obrađivač: nosioci pojedinih investicija i JP „Direkcija za izgradnju opštine“
Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
24. Razmatranje Izveštaja o kupovini zemljišta u Industrijskoj zoni u Bački
Petrovac, prodatim parcelama, projektu opremanja i predlogu mera za intenzivniju
dinamiku prodaje zemljišta.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet,
finansije i poresku administraciju, Opštinsko javno pravobranilaštvo i JP „Direkcija za
izgradnju opštine“ Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
25. Razmatranje predloga i donošenje konkretnih mera u vezi Industrijske
zone u Bačkom Petrovcu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove I JP „Direkcija za izgradnju
opštine“ Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
26. Razmatranje predloga i donošenje konkretnih mera u vezi Industrijske
zone u Kulpinu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove iJP „Direkcija za izgradnju
opštine“ Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
27. Razmatranje predloga i donošenje konkretnih mera u vezi Industrijske
zone u Gložanu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove i JP „Direkcija za izgradnju
opštine“ Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
28. Razmatranje predloga i donošenje konkretnih mera u vezi Industrijske
zone u Magliću.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove i JP „Direkcija za izgradnju
opštine“ Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
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29. Razmatranje Izveštaja o stanju izgrađenosti kanalizacija po mesnim
zajednicama Opštine Bački Petrovac, uz finansijski izveštaj o dugovanjima prema
izvođačima radova.
Obrađivač: nosioci investicija – JKP Progres“ Bački Petrovac, Mesna
zajednica Maglić i Mesna zajednica Gložan.
Predlagač: Opštinsko veće.
30. Razmatranje inicijativnog predloga Saveta za rodnu ravnopravnost za
osnivanje Fonda za obrazovanje i zapošljavanje žena.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
31. Imenovanje i razrešavanje članova upravnih i nadzornih odbora te
direktora ustanova, javnih službi, javnih preduzeća i drugih organizacija čiji je
osnivač Opština Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine, odborničke grupe obrazovane pri Skupštini opštine.
Predlagač: Opštinsko veće odnosno Komisija za kadrovska pitanja i radne
odnose.
32. Razmatranje Izveštaja o stepenu realizacije projekta turističkog i
sportsko-rekreativnog kompleksa u Bačkom Petrovcu – Aqua park.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odelenje za privredu,
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove i Opštinsko javno
pravobranilaštvo.
Predlagač: Opštinsko veće.
33. Podnošenje Informacije i donošenje konkretnih odluka u vezi postupka
davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine
Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – 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.
34. Donošenje Odluke o Završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac
za 2013. godinu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za
budžet, finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
35. 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.
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36. 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,
finansije i poresku administraciju i Opštinsko javno pravobranilaštvo Opštine Bački
Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.

III KVARTAL:
37. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za
period januar – jun 2014. godine.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet,
finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
38. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine
Bački Petrovac za 2014. godinu – I i II kvartal.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
39. 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.
40. Razmatranje Izveštaja o sprovođenju postupka komasacije zemljišta u
Opštini Bački Petrovac – k.o. Kulpin i k.o. Bački Petrovac.
Obrađivač: Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemljišta u Opštini
Bački Petrovac za pojedine k.o..
Predlagač: Opštinsko veće.
41. Razmatranje i donošenje opštih akata kojima će se regulisati pitanja
finansiranja nezaposlenih porodilja.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Odeljenje za opštu
upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
42. Donošenje Kodeksa oblačenja na sednicama Skupštine opštine Bački
Petrovac i Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine.
Predlagač: Komisija za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti
i službenih akata.
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43. 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.
44. Informacija o vaspitno – obrazovnom radu Predškolske ustanove
„Včielka“ Bački Petrovac za školsku 2013/2014 godinu, te razmatranje predloga
i davanje saglasnosti na Programa rada iste za školsku 2014/2015 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.
45. Razmatranje Izveštaja o radu škola sa teritorije Opštine Bački Petrovac,
za školsku 2013/2014 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.
46. Donošenje Odluke o dodeli Nagrade Opštine Bački Petrovac i Posebnog
javnog priznanja Opštine Bački Petrovac za 2014. godinu te Sportskog priznanja za
2013. godinu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac - Služba Skupštine
opštine.
Predlagač: Komisija za priznanja.
47. 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.
48. Razmatranje Izveštaja o realizaciji pitanja vezanih za odredbe Zakona
o javnoj svojini.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet,
finanfinansije i poresku administraciju i Opštinsko javno pravobranilaštvo Opštine Bački
Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
49. 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.
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IV KVARTAL:
50. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Fonda za razvoj preduzetništva.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove.
Predlagač: Opštinsko veće.
51. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za
period januar – septembar 2014. godine.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za budžet,
finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
52. Razmatranje Izveštaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine
Bački Petrovac za 2014. godinu – III i IV kvartal.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Služba Skupštine
opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
53. Donošenje Strateškog plana za bezbednost u Opštini Bački Petrovac.
Obrađivač: Savet za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac.
Predlagač: Opštinsko veće.
54. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine
Bački Petrovac za 2014. godinu.
Obrađivač: Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac – Odeljenje za
budžet, finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
55. Donošenje odluka u vezi imovinsko – pravnih predmeta.
Obrađivač: JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac, Opštinska
uprava Opštine Bački Petrovac - Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju.
Predlagač: Opštinsko veće.
56. 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.
57. Donošenje 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.
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III
Pored pitanja utvrđenih ovim Programom, Skupština opštine će na svojim
sednicama razmatrati i druga tekuća pitanja, koja predlože ovlašćeni predlagači.
IV
O izvršenju Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac staraće se
predsednik Skupštine opštine, sekretar Skupštine opštine, predsednik opštine, načelnik
Opštinske uprave i rukovodeći organi drugih subjekata zaduženih za obradu pojedinih
pitanja iz Programa rada.
V
Program rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2014. godinu objaviti u
„Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

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

Broj: 011-1/2014-02
Dana: 14.02.2014. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
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6.
Na osnovu člana 32. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
RS“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 1. Statuta Opštine Bački Petrovac (prečišćeni tekst)
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), Skupština opštine Bački Petrovac na
svojoj XVII sednici održanoj dana 14.02.2014. godine, d o n e l a je

O D L U K U
O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Odlukom o prvim izmenema i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bački
Petrovac vrše se izmene i dopune Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac (u daljem
tekstu: Poslovnik), koji je donet na IX sednici Skupštine opštine Bački Petrovac, dana
03.03.2009. godine („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 2/2009).
Član 1.
Iza člana 4. Poslovnika dodaje se novi član 4.a., koji glasi:
Član 4.a.
„Skupština se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine i
postavljanjem sekretara Skupštine.“
Član 2.
Član 6. Poslovnika menja se i glasi:
„Verifikacioni odbor ima tri člana i čini ga po jedan predstavnik iz tri
izborne liste koje su dobile najveći broj odborničkih mandata u Skupštini opštine.
Izbor članova Verifikacionog odbora vrši se javnim glasanjem.
Verifikacioni odbor je izabran ako je za njega glasala većina prisutnih
odbornika.“
Član 3.
Član 7. Poslovnika menja se i glasi:
„Verifikacionim odborom predsedava najstariji član odbora.
Verifikacioni odbor može da radi ako na sednici istog prisustvuju svi njegovi
članovi.
Verifikacioni odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.“
Član 4.
Član 15. Poslovnika menja se i glasi:
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„Odbornici čiji je mandat potvrđen polažu zakletvu, glasno izgovarajući
tekst zakletve koju čita predsedavajući i koja glasi:
„Izjavljujem da ću prava i dužnosti odbornika Skupštine opštine Bački
Petrovac izvršavati u skladu sa Ustavom Republike Srbije, zakonom i Statutom
Opštine Bački Petrovac a u interesu građana svoje izborne jedinice – Opštine Bački
Petrovac.“
Zakletva se polaže na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji
Opštine Bački Petrovac.
Po položenoj zakletvi odbornici potpisuju tekst zakletve, koji se prilaže
materijalu sa konstitutivne sednice Skupštine.
Odbornici koji nisu prisustvovali konstitutivnoj sednici Skupštine, odbornici
čiji je mandat osporen pa kasnije potvrđen i naknadno izabrani odbornici, polažu
zakletvu posle potvrde njihovog odborničkog mandata.“
Član 5.
Član 19. Poslovnika menja se i glasi:
„Predsedavajući odbornik upoznaje odbornike o svim primljenim
predlozima kandidata za predsednika Skupštine opštine.
U ime predlagača, izvestilac predlagača ima pravo da obrazloži predlog.
Kandidat za predsednika Skupštine može da se predstavi.
O predloženim kandidatima otvara se rasprava.“
Član 6.
Član 24. Poslovnika menja se i glasi:
„Za predsednika Skupštine izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova
od ukupnog broja odbornika.
Ako je predložen samo jedan kandidat a nije dobio potrebnu većinu, glasanje
se ponavlja.
Ako su na listi kandidata bila samo dva kandidata, postupak glasanja
sprovodi se ponovnim glasanjem o izboru ta dva kandidata.
Ako je predloženo više kandidata a ni jedan kandidat ne dobije potreban
broj glasova u prvom krugu, postupak izbora se ponavlja između dva kandidata
koji su dobili najveći broj glasova.
Ako ni posle ponovljenog glasanja ne bude izabran predsednik Skupštine,
postupak kandidovanja i izbora se ponavlja, s tim, što se više ne mogu predlagati
kandidati koji u dotadašnjem toku glasanja nisu dobili potreban broj glasova
odbornika.“
Član 7.
Umesto člana 27. Poslovnika, dodaju se sledeći novi članovi:
Član 27. a.

Страна 13 од 37

19.фебруара 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 2

„Predsedniku Skupštine prestaje funkcija pre isteka vremena na koje je
izabran: ostavkom, razrešenjem i prestankom mandata odbornika u Skupštini.“
Član 27. b.
„Ostavka predsednika Skupštine se podnosi u pismenom obliku.
U slučaju podnošenja ostavke predsedniku Skupštine prestaje funkcija
danom održavanja sednice Skupštine na kojoj je podneo ostavku, odnosno na prvoj
narednoj sednici Skupštine, ako je podneo ostavku u vremenu između dve sednice.
O podnetoj ostavci se ne otvara pretres, niti se odlučuje, već prestanak
funkcije predsednika po ovom osnovu se samo konstatuje.“
Član 27. c.
„Predsednik Skupštine može biti razrešen i pre isteka vremena za koje je
izabran, na isti način na koji je izabran.
Predlog za razrešenje predsednika Skupštine se podnosi u pismenoj formi
i mora biti obrazložen.
Sednici Skupštine na kojoj se odlučuje o razrešenju ne može predsedavati
lice o čijem se razrešenju rešava.“
Član 27. d.
„Ako predsedniku Skupštine prestane mandat odbornika nastupanjem
slučajeva propisanih zakonom, Skupština na prvoj narednoj sednici, posle
obaveštenja o nastupanju takvog slučaja, utvrđuje bez rasprave, da je predsedniku
Skupštine prestao mandat odbornika, a time i funkcija predsednika Skupštine.“
Član 27. e.
„Postupak izbora novog predsednika Skupštine nakon slučajeva navedenih
u članu 27. a., mora se sprovesti na način i po postupku propisan zakonom, u roku
od 30 dana od dana konstatovanja ostavke, donošenja odluke o razrešenju od
funkcije predsednika Skupštine odnosno od dana konstatovanja prestanka
odborničkog mandata u Skupštini opštine.“
Član 8.
U članu 29. stav 4. Poslovnika dopunjuje se i glasi:
„Zameniku predsednika Skupštine prestaje funkcija pre isteka vremena na
koje je izabran: ostavkom, razrešenjem i prestankom mandata odbornika
u Skupštini.“
U istom članu dodaje se novi stav 5., koji glasi:
„Izbor novog zamenika predsednika Skupštine mora se sprovesti na način
i po postupku propisanim zakonom a u roku od 30 dana od dana konstatovanja
ostavke, donošenja odluke o razrešenju od funkcije zamenika predsednika
Skupštine odnosno od dana konstatovanja prestanka odborničkog mandata
u Skupštini opštine.“
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Član 9.
U članu 40. stav 2. Poslovnika menja se i glasi:
„U slučaju kada predlog podnese predsednik opštine, istovremeno sa
predlogom za razrešenje zamenika predsednika opštine ili člana Opštinskog veća,
predsednik opštine je dužan da Skupštini podnese i predlog za izbor novog
zamenika predsednika opštine ili člana Opštinskog veća.“
Član 10.
U članu 42. stav 1. Poslovnika menja se i glasi:
„Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine
i sedam članova.“
Član 11.
Član 48. Poslovnika menja se i glasi:
„Odbornici imaju pravo da u Skupštini obrazuju odborničke grupe.
Odborničku grupu može da obrazuje grupa od najmanje 3 odbornika.
Članovi odborničke grupe su po pravilu pripadnici iste političke stranke,
koalicije političkih stranaka ili grupe građana.
Odborničku grupu mogu udruživanjem da obrazuju i odbornici koji
pripadaju političkim strankama, koalicijama ili grupi građana koje imaju manje od
3 odbornika.“
Član 12.
U članu 49. Poslovnika dodaje se novi stav 1., koji glasi:
„Odbornička grupa se obrazuje najkasnije u roku od 30 dana od dana
konstituisanja Skupštine opštine.“
Dosadašnji stavovi 1. i 2., postaju stavovi 2. i 3.
Član 13.
U članu 55. stav 4. Poslovnika dopunjuje se i glasi:
„Ako bude predlog iz stava 3. ovog člana usvojen, odbornička grupa čiji je
predlog kandidata osporen podnosi novi predlog kandidata za člana radnog tela.“
Član 14.
Član 65. Poslovnika menja se i glasi:
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„Stalna radna tela Skupštine su:
1. Komisija za privredu, urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti
i zaštitu životne sredine;
2. Komisija za budžet i finansije;
3. Komisija za društvene delatnosti;
4. Komisija za propise, predstavke i pritužbe i primopredaju dužnosti
i službenih akata;
5. Komisija za kadrovska pitanja i radne odnose;
6. Komisija za administrativno-mandatna pitanja;
7. Komisija za pitanja raspolaganja nepokretnim stvarima u svojini opštine;
8. Komisija za planove;
9. Komisija za priznanja;
10. Izborna komisija.“
Član 15.
U članu 67. Poslovnika naziv posebnog radnog tela pod rednim brojem 3. menja
se i glasi:
„3. Savet za rodnu ravnopravnost.“
Član 16.
Podnaslov pod brojem „2.5. Privremena radna tela“, menja se i glasi:
„2.5. Povremena radna tela“
Član 17.
Član 69. Poslovnika menja se i glasi:
„Skupština, po potrebi, a na predlog odbornika, predsednika opštine ili
Opštinskog veća, osniva povremena radna tela radi razmatranja određenih pitanja,
odnosno za obavljanje određenog zadatka iz nadležnosti Skupštine.“
Član 18.
U članu 72. Poslovnika menja se stav 4. i dodaje se novi stav 5. Isti glase:
„Ako predsednik Skupštine ne sazove sednicu u roku iz stava 3. ovog člana,
sednicu može sazvati podnosilac zahteva, a istom predsedava odbornik koga odredi
podnosilac zahteva.
Podnosilac zahteva može povodom istog pitanja sazivati sednicu samo
jednom.“
Član 19.
Iza člana 72. Poslovnika dodaje se novi član 72.a, koji glasi:
Član 72. a.
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„Predsednik Skupštine opštine hitno saziva sednicu ako je neophodno da
Skupština razmatra, odluči i preduzme mere o pitanjima nastalih zbog vanrednih
okolnosti, elementarnih nepogoda ili usled drugih okolnosti koje se nisu mogle
predvideti i sprečiti a koje bi mogle da prouzrokuju štetne i teške posledice za
građane ili materijalna dobra na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Hitno sazivanje sednice Skupštine vrši se u roku kraćem od 7 dana,
dostavljanjem poziva odbornicima Skupštine.
O dnevnom redu hitno sazvane sednice ne vodi se rasprava.
Predsednik Skupštine opštine dnevni red hitno sazvane sednice može
predložiti na samoj sednici.“
Član 20.
Dosadašnji stav 3. u članu 77. Poslovnika, postaje član 77. a.
Član 21.
Član 79. Poslovnika menja se i glasi:
„Dnevni red sednice utvrđuje se na početku svake sednice Skupštine.
Dnevni red se utvrđuje većinom glasova prisutnih odbornika.
Odbornici, odborničke grupe, radna tela Skupštine i Opštinsko veće mogu
predlagati izmene i dopune predloženog dnevnog reda.
Predlozi se dostavljaju predsedniku Skupštine opštine u pisanoj formi sa
obrazloženjem, najkasnije tri dana pre dana određenog za održavanje sednice
Skupštine.
Predlozi koji se odnose na izbor, imenovanje, razrešenje i prestanak funkcije,
dostavljaju se najkasnije 24 časa pre početka sednice Skupštine.
Predlozi za povlačenje pojedinih tačaka iz predloženog dnevnog reda,
spajanje rasprave i promenu redosleda tačaka dnevnog reda, mogu se dostaviti do
početka sednice Skupštine.
O predlozima za izmenu i dopunu dnevnog reda ne vodi se rasprava.
Predlagač izmena i dopuna dnevnog reda ima pravo da obrazloži svoj
predlog.
Pre odlučivanja o dnevnom redu u celini, Skupština odlučuje posebno
o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda.
Nove tačke koje se uvrste u predlog dnevnog reda na osnovu predloga za
izmenu i dopunu dnevnog reda, uvrstiće se u predlog dnevnog reda po redosledu
predlaganja, osim ako je predlagač predložio drugi redosled razmatranja.
Nakon odlučivanja o pojedinačnim predlozima za izmenu i dopunu
predloženog dnevnog reda, Skupština odlučuje o dnevnom redu u celini.“
Član 22.
U članu 84. stav 1. Poslovnika dopunjuje se i glasi::
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„Predlagač, odnosno predstavnik predlagača, izvestilac radnog tela
Skupštine, šef odborničke grupe, predsednik i zamenik predsednika opštine, članovi
Opštinskog veća i sekretar Skupštine mogu tražiti i odmah dobiti reč da bi objasnili
ili pružili neophodna objašnjenja u vezi predloga koji se razmatra.“
Član 23.
Iza člana 84. Poslovnika dodaje se novi član 84. a., koji glasi:
Član 84. a.
„Predsednik Skupštine, kad rukovodi sednicom, ako želi da učestvuje
u raspravi, prepušta predsedavanje zameniku predsednika Skupštine i izlazi za
govornicu. Po završenom učešću u raspravi, predsednik Skupštine nastavlja
rukovođenje Skupštinom.
Na isti način predsednik Skupštine ostvaruje pravo na repliku.“
Član 24.
U članu 96. Poslovnika dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„Prebrojavanje glasova o istom pitanju može se ponoviti samo jednom.“
Član 25.
U članu 120. Poslovnika dodaje se novi stav 2. i 3., koji glase:
„Pravo predlaganja pojedinačnih akata ima Oštinsko veće, stalna radna tela
Skupštine, odbornik i odborničke grupe.
Predlog pojedinačnog akta po pravilu mora da sadrži pravni osnov
i obrazloženje za donošenje pojedinačnog akta.“
Dosadašnji stavovi 2. i 3. ovog člana postaju stavovi 3. i 4.
Član 26.
Član 140. Poslovnika menja se i glasi:
„Danom potvrđivanja mandata odbornik počinje da ostvaruje prava
i dužnosti utvrđene zakonom, Statutom Opštine Bački Petrovac i ovim
Poslovnikom.
Odbornik je dužan da učestvuje u radu Skupštine, radnih tela Skupštine čiji
je član i da poštuje propisani red na sednici Skupštine.
Odbornik je dužan da lično ili preko predsednika odborničke grupe obavesti
predsednika Skupštine o svom odsustvu sa sednice Skupštine a predsednik
Skupštine na osnovu ovog obaveštenja može odobriti odborniku odustvo, o čemu
obaveštava Skupštinu.“
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Član 27.
U članu 142. Poslovnika dodaje se novi stav 4., koji glasi:
„Odbornik ima pravo da predlaže pretresanje određenih pitanja, podnosi
predloge za donošenje opštih i pojedinačnih akata, podnosi amandmane, da zatraži
i dobije stručnu pomoć u pripremanju svojih predloga.“
Član 28.
U članu 146. stav 2. Poslovnika menja se i glasi:
„Usmeno postavljanje odborničkog pitanja može trajati najduže 3 minute.“
Član 29.
Član 148. Poslovnika menja se i glasi:
„Odgovor na odborničko pitanje može se dati u usmenom obliku na sednici
Skupštine na kojoj je postavljeno ili na prvoj narednoj sednici Skupštine
u usmenom ili pisanom obliku, ako je potrebna određena priprema za davanje istog.
Ako je u pripremi odgovora na postavljeno pitanje potrebno utvrditi
činjenice što zahteva duži vremenski period ili izvršiti složeniju analizu, rok za
davanje odgovora na odborničko pitanje se može produžiti, ali ne duže od 60 dana.“
Član 30.
Prve izmene i dopune Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac stupaju
na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Opštine Bački
Petrovac“.

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

Broj: 011-2/2014-02
Dana: 14.02.2014. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
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7.
На основу чл. 28. и 31. Закона о легализацији објеката („Сл. гласник РС“, бр.
95/2013), чл. 32. ст. 1 т. 3 Закона о локалној смоуправи („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), чл. 90.-95. Закона о
планирању и изградљи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011 и 121/2012) и чл.16. ст.1. т. 9. Статута Општине Бачки
Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине
Бачки Петровац на својој XVII седници, одржаној дана 14. 02. 2014. године,
донела ј е
ОДЛУКУ
о другим изменама и допунама Одлуке о утврђивању
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
Члан 1.
Овом одлуком врше се друге измене и допуне Одлуке о утврђивању накнаде
за уређивање грађевинског земљишта („Сл. лист Општине Бачки петровац“, бр.
17/2012 и 4/2013).
Члан 2.
У члану 17. мења се прва табела и гласи:
Намена објекта
Стамбена

Комерцијална

породична
вишепородична Пнето до 600 м2
вишепородична Пнето преко
600 м2
Лођа, поткровље, тераса
гаражни простор у објектима,
сутерен, подрум, котларница
помоћни и економски објекти
(члан 2. Закона о планирању и
изградњи)
објекти Пнето до 250м2
објекти Пнето од 250 до 500м2
објекти Пнето од 500 до 1.000м2
објекти Пнето од 1.000 до
2.000м2
објекти Пнето преко 2.000м2
Лођа, поткровље, тераса
Гаражни простор у објектима,
сутерен, подрум

Коефицијент
0,65
0,75
0,6
0,25
0,1
0,1

1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,4
0,1
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Производна

Остале намене

бензинске пумпе са и без
надстрешнице
резервоари и манипулативни
простор у оквиру парцеле
бензинских пумпи
гараже као засебни
комерцијални објекти
објекти који служе обављању
делатности од општег
друштвеног интереса које
финансирају приватна лица и
који обухватају образовање,
социјалну заштиту, здравство,
културу, спорт и рекреацију
Контејнерски објекат
помоћни и економски објекти
(члан 2. Закона о планирању и
изградњи)
објекти Пнето до 500м2
објекти Пнето од 500 до 1.500
м2
објекти Пнето од 1.500 до 3.000
м2
објекти Пнето преко 3.000 м2
силоси и хладњаче
отворена складишта
манипулативни простор
(интерне саобраћајнице,
платои, окретнице, претоварне
рампе и сл.)
отворени паркинг на парцели
инвеститора
сутерен, подрум
Контејнерски објекат
помоћни и економски објекти
(члан 2. Закона о планирању и
изградњи)
склоништа
спортско-рекреативни и
забавни комплекси на
отвореном које финансирају
приватна лица
надстрешнице
објекти-простори
традиционалних цркава и
традиционалних верских
заједница

1,5
0,2

0,5
0,6

0,6
0,2

0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,25
0,1

0,15
0,1
0,4
0,2

0,25
0,15

0,2
0,3
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постројења и опрема који се
постављају у оквиру
постојећих хала или на
отвореном простору
(подземни и надземни
резервоари, асфалтне
бетонске базе, антенски
стубови и сл.)

0,4

Члан 3.
У члану 19. брише се став 1.
Члан 4.
У члану 24. иза става 3. додаје се нови став и гласи:
„У случају постојања садржаја са различитим коефицијентима намене у оквиру
истог стамбеног објекта укупне нето површине Puk=Pn1+Pn2+Pn3+...+Pnx, где су
Pn1, Pn2, Pn3...Pnx стварне нето површине дела објекта са различитим
коефицијентима намене Kn1, Kn2, Kn3...Knx, и испуњеним условима из претходног
става тачка 2., обрачун се врши према следећој формули:
Pobrx

, где је
Pobrx- обрачунска површина дела објекта којој одговара коефицијент намене
Knx
Pr = Puk-150 m2
Puk- укупна нето површина стамбеног објекта
Pnx–стварна површина дела објекта којој одговара коефицијент намене Knx“
Члан 5.
Члан 25а. мења се и гласи:

„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 се умањује за 50% у односу на износ накнаде добијен
обрачуном у случају редовне изградње.
Испуњеност услова за умањење накнаде 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.).
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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 6.
Иза члана 25а. додаје се нови члан 25б. и гласи:
„Ако је власник стамбеног објекта који је предмет легализације инвалид,
самохрани родитељ или корисник социјалне помоћи, коначан износ накнаде се
умањује за 50% без обзира на испуњеност услова из става 1. члана 25а.
У случају испуњености оба услова , односно услова из става 1. члана 25а и става 1.
члана 25б. коначан износ накнаде обрачунат на основу критеријума из ове одлуке
умањује се за 75%.“
Постојећи члан 25б. постаје члан 25ц.
Члан 7.
Иза члана 25ц. Додаје се нови члан 25д. и гласи:
”Ако је власник објекта који је предмет легализације извршио опремање
грађевинског земљишта на предметној парцели сопственим средствима остварује
право на умањење накнаде сразмерно учешћу у опремању а највише до 50% у
односу на износ накнаде добијен обрачуном у случају редовне изградње.
Ако је власник објекта који је предмет легализације учествовао у опремању
грађевинског земљишта средствима месног самодоприноса остварује право на
умањење накнаде у складу са чланом 26. ове Одлуке.”
Члан 8.
У члану 26. у ставу 1. иза речи „главног“ додаје се реч „стамбеног“.
Члан 9.
Члан 27. став 1. мења се и гласи:
„Општинско веће општине Бачки Петровац може на предлог Надзорног одбора
Дирекције и захтева инвеститора, као подстицај за грађење објекта производне или
комерцијалне намене, који је од посебног интереса за развој Општине Бачки
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Петровац, донети одлуку о умањењу накнаде обрачунате на основу ове одлуке
уколико је испуњен један од следећих услова:
инвеститор гради објекат чија предрачунска вредност је већа од
250.000,00 ЕУР у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан
вршења обрачуна накнаде;
инвеститор улаже значајна средства у комуналну инфраструктуру
која је и од општег значаја;
инвеститор гради објекат који ће својим функционисањем, односно
производним процесом доприносити очувању животне средине (напр.
прерада секундарних сировина, постројење за пречишћавање вода, ваздуха,
и сл.). Услов из ове тачке се не односи на изградњу пасивног објекта, већ на
производни процес који се у њему одвија;
Ако инвеститор има 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 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.
Члан 10.
У члану 29. став 4. допуњује се са следећом реченицом: „Износ месечне рате
не може бити мањи од 2.500,00 РСД а износ кварталне рате не може бити мањи од
10.000,00 РСД.“
Члан 11.
Иза члана 29. додаје се нови члан 29а. и гласи:
„Уколико инвеститор у случају легализације стамбеног и помоћног објекта накнаду
плаћа на рате, дужан је да на дан закључења уговора о уређивању грађевинског
земљишта из члана 28. ове Одлуке уплати 10% од укупног износа обрачунате
накнаде (инвеститор је обавезан приложити доказ о извршеној уплати), а преостали
износ може отплаћивати у једнаким месечним или кварталним ратама, БЕЗ
могућности одобрења grace периода на отплату преосталог дела обрачунате
накнаде. Рок отплате не може бити дужи од пет година. Износ месечне рате не
може бити мањи од 2.500,00 РСД а износ кварталне рате не може бити мањи од
10.000,00 РСД.
У случају легализације објеката осталих намена које нису обухваћене претходним
ставом овог члана важе одредбе дефинисане у члану 29 ове Одлуке.“
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Члан 12.
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: 011-3/2014-02
Дана: 14.02.2014. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р.
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8.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС и 98/13-УС), члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 34. Статута општине
Бачки Петровац ("Службени лист Општине Бачки Петровац", бр.11/2008, 4/2009,
4/2011 и 14/2013), Скупштина општине Бачки Петровац, по прибављеном
мишљењу Комисије за планове, на својој XVII седници одржаној 14.02.2014.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА МАГЛИЋ
Члан 1.
Приступа се изради Планa генералне регулације насеља Маглић (у даљем тексту:
План). Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и правила грађења за
насеље Маглић.
Члан 2.
Граница планског подручја утврђује се као прелиминарна граница, а коначна
граница планског подручја дефинисаће се концептом Плана, изузетно нацртом
Плана.
Почетна тачка описа прелиминарне границе обухвата Плана генералне регулације
насеља Маглић се налази на тромеђи државног пута IIа реда бр.111 (нова
категоризација), парцела 286, пута, парцела 501 и парцеле 22.
Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу државног пута до тромеђе
државног пута, парцеле 510 и границе катастарских општина Маглић и Бачки
Петровац.
Од тромеђе граница наставља у правцу југоистока, прати границу катастарских
општина Маглић и Бачки Петровац до тромеђе канала, парцела 294, парцеле 511 и
границе катастарских општина Маглић и Бачки Петровац.
Од тромеђе граница у правцу југа прати западну међу канала, парцеле 294, 313,
322, 331 и 332 и долази до тромеђе канала, парцела 332, железничке пруге, парцела
1412 и парцеле 1309/3.
Од тромеђе граница наставља у правцу југа, пресеца железничку пругу и долази до
тромеђе железничке пруге, парцела 1412, пута, парцела 348 и парцеле 170.
Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу железничке пруге до
тромеђе железничке пруге, парцеле 1412 и 339 и канала, парцела 177.
Од тромеђе граница у правцу североистока прати западну међу парцела 1414/3,
1308, 1356 и 1408 до тромеђе канала, парцела 319, пута, парцела 320 и парцеле
1408.
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Од тромеђе граница у правцу севера прати источну међу канала, парцеле 312, 300 и
298 до тромеђе канала, парцела 298, пута, парцела 501 и парцеле 523.
Од тромеђе граница у правцу североистока прати западну међу пута, парцела 501
до почетне тачке описа обухвата Плана.
Укупна површина обухвата Плана износи 325,75 хa.
Обухват Плана се налази у катастарској општини Маглић.
Графички приказ прелиминарне границе и обухвата планског подручја је саставни
део ове Одлуке.
Члан 3.
План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила
грађења и графички део.
План нарочито садржи:
1. границе Плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне;
2. намену земљишта по зонама и целинама;
3. регулационе линије и грађевинске линије;
4. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
5. коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
6. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних
целина;
7. зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном
забраном изградње до његовог доношења;
8. локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или
расписује конкурс;
9. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама за које није
предвиђено доношње плана детаљне регулације;
10. друге елементе значајне за спровођење.
Члан 4.
Ефективни рок за израду Плана је 3 (три) месеца од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 5.
Израда Плана уступа се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка
бр.6/III (у даљем тексту: Завод).
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Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Бачки Петровац.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Решење Општинске управе општине Бачки Петровац,
Одељења за привреду, урбанизам, комунално стамбене и инспекцијске послове,
број 350-2/2014-04, од дана 15.01.2014. године, да се за План генералне регулације
насеља Маглић не израђује Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на
животну средину.
Члан 8.
План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној
контроли и излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и
траје 30 дана, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на
јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити
примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о изради Плана генералне
регулације за насељено место Маглић („Службени лист Општине Бачки Петровац“,
број 10/09).
Члан 10.
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:011-4/2014-02
Дана: 14.02.2014. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Др Рајко Перић, дипл.ецц., с.р.
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9.
На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) а у складу са чланом 34,
тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац (пречишћени текст) („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на
својој XVII седници одржаној 14.02.2014. године, д о н е л а j e

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

I
Разрешује се од дужности Изборна комисија Општине Бачки Петровац (у
даљем тексту: ИК), именована од стране Скупштине општине Бачки Петровац
Решењем о именовању Изборне комисије Општине Бачки Петровац („Службени
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 2/2012) и Решењем о изменама и допунама
Решења о именовању Изборне комисије Општине Бачки Петровац („Службени
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 4/2012), и то:
КАТАРИНА РАШЕТА – председник ИК, дипл. прав. из Бачког Петровца,
ВЛАСТА БОХУШОВА – зам. председника ИК, дипл. прав. из Бачког
Петровца,
ПАВЕЛ ЛОМИАНСКИ – члан, из Бачког Петровца,
ЈАРОСЛАВ ХРЋАН – зам. члана, из Бачког Петровца,
ЈЕЛЕНА СТОЈКОВИЋ – члан, из Маглића,
ЈАРОСЛАВ СПЕВАК – зам. члана, из Бачког Петровца,
МАРИЈА КОВАЧ-КИСЕЉА – члан, из Гложана,
МАРИА БАЛАЖ – зам. члана, из Бачког Петровца,
МИРОСЛАВ ФАБОК – члан, из Кулпина,
ВЛАДИМИР КОВАЧЕВИЋ – зам. члана, из Бачког Петровца,
МИЛИНА ЛАБАТ – члан, из Бачког Петровца,
СВЕТОСЛАВ МАЈЕРА – зам. члана, из Бачког Петровца,
ДРАГАНА КРЧМАР – члан, из Маглића,
МАЈА ХОРВАТ – зам. члана, из Бачког Петровца,
МАЈА ЧЕРВЕНАК – члан, из Гложана,
ВЛАСТИСЛАВ ПАВЕЛКА – зам. члана, из Бачког Петровца,
ЈАРОСЛАВА ЧАЊИ – члан, из Бачког Петровца,
ЈАНКО ШМИТ – зам. члана, из Бачког Петровца
ЈАН ЂУРИШ – секретар ИК, дипл. прав. из Гложана,
АНА ЂЕМРОВСКА – зам. секретара ИК, дипл. прав. из Бачког Петровца.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-5/2014-02
Дана: 14.02.2014. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Др. Рајко Перић, дипл. ецц., с.р.
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10.
На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) и члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки
Петровац (пречишћени текст) - („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014),
Скупштина општине Бачки Петровац на својој XVII седници, одржаној 14.02.2014. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

I
За спровођење избора одборника у Скупштину општине Бачки Петровац именује се
Изборна комисија Општине Бачки Петровац, у сталном саставу (у даљем тексту:
И К).
И К у сталном саставу чине председник, заменик председника и шест чланова и
њихови заменици.
И К има секретара. Секретар И К учествује у њеном раду без права одлучивања.
Секретар И К има заменика.
II
У И К се именују:
1. за председника:
ДУШАН ГОВОРЧИН, дипл. прав. из Кулпина, Ул. Каналска бр. 23 (именован на
предлог Одборничке групе „Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија“),
за заменика председника:
МАРИЈА ЂУРИШ, дипл. прав. из Бачког Петровца, Ул. Хвијездославова бр. 11
(именована на предлог Одборничке групе „Избор за бољи живот – Борис Тадић“)
2. за члана:
ВЛАСТА БОХУШ, дипл. прав. из Бачког Петровца, Ул. Ј Н А бр. 37.а (именована
на предлог Одборничке групе „Избор за бољи живот – Борис Тадић“)
за заменика члана:
ДАНИЕЛА ФЕКЕТЕ, економиста из Гложана, Ул. Маршала Тита бр. 90
(именована на предлог Одборничке групе „Избор за бољи живот – Борис Тадић“)
3. за члана:
РАСТИСЛАВ ЧАПЕЉА, грађевински хидротехничар из Бачког Петровца, Ул.
Сладковичова бр. 44 (именован на предлог Лигe социјалдемократа Војводине),
за заменика члана:
МИРОСЛАВ ФАБОК, радник из Кулпина, Ул. И.Л.Рибара бр. 33 (именован на
предлог Лиге социјалдемократа Војводине),
4. за члана:
ЈАН ЈОВАНКОВИЧ, доктор наука из Бачког Петровца, Ул. И. Л. Рибара бр. 15
(именован на предлог Одборничке групе „Избор за бољи живот – Борис Тадић“)
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за заменика члана:
МИЛЕНА НИШИЋ, струковни економиста из Маглића, Ул. Маршала Тита бр. 14
(именована на предлог Одборничке групе „Социјалистичка партија Србије – Јединствена
Србија“),
5. за члана:
МИЛИНА ЛАБАТ, дипл. прав. из Бачког Петровца, Ул. Кветна бр. 1 (именована
на предлог Уједињених региона Србије),
за заменика члана:
ЉУДМИЛА ГРЊА, проф. разредне наставе из Кулпина, Ул. Маршала Тита бр.
105 (именована на предлог Уједињених региона Србије),
6. за члана:
ЗДЕНКА БОБАЧЕК, дипл. ецц. из Бачког Петровца, Ул. Коњечна бр. 13.а
(именована на предлог Либерално демократске партије),
за заменика члана:
МАРИА БАЛАЖ, мастер соц. рада из Бачког Петровца, Ул. Пушкинова бр. 8
(именована на предлог Либерално демократске партије),
7. за члана:
МАЈА ХОРВАТ, студент из Бачког Петровца, Ул. Јанка Краља бр. 28.а (именована
на предлог Српске напредне странке),
за заменика члана:
ИГОР СИМИЋ, физиотерапеут из Маглића, Ул. Светозара Марковића бр. 47
(именован на предлог Српске напредне странке).
За секретара:
СВЕТОСЛАВ МАЈЕРА, дипл. прав. из Бачког Петровца, Ул. Квачалова бр. 4
(политички неангажован),
за заменика секретара:
ВЛАДИСЛАВ ТАРНОЦИ, дипл. прав. из Новог Сада, Булевар Цара Лазара бр. 69
(именован на предлог Одборничке групе „Избор за бољи живот – Борис Тадић“).
III
И К обавља следеће послове:
1. стара се о законитости спровођења избора;
2. одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној
распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачког места бирачима;
3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4. даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора
одборника;
5. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за
одборнике;
6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о
избору одборника;
7. проглашава изборне листе;
8. утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка
места и записнички их предаје бирачким одборима;
9. утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
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10. подноси извештај Скупштини општине Бачки Петровац о спроведеним
изборима за одборнике;
11. доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и
републичком органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и
резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;
12. обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
IV
И К је самостална и независна у свом раду и иста ради на основу закона и прописа
донетих на основу закона.
У свом раду И К сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне
комисије који се односе на спровођење избора за народне посланике.
V
За свој рад И К одговара Скупштини општине Бачки Петровац.
VI
Сразмерно свом учешћу у раду И К, председнику, члановима, секретару И К
односно њиховим заменицима припада накнада.
Средства потребна за рад И К падају на терет буџета Општине Бачки Петровац.
VII
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-6/2014-02
Дана: 14.02.2014. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Др. Рајко Перић, дипл. ецц., с.р.
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11.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник
Републике Србије“, 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и
83/2005 – испр. др. закона) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац
(пречишћени текст) („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014),
Скупштина општине Бачки Петровац на својој XVII седници, одржаној дана
14.02.2014. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР „BÁČSKY PETROVEC“
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

I
ЈАН ЧЕРНАК, проф. словачког језика и књижевности из Бачког
Петровца, Ул. Јана Хуса бр. 18, вршилац дужности директора Установе
Информативни центар „Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац, р а з р е ш а в а с е од
ове дужности даном доношења овог Решења.
II
Примопредаја дужности између досадашњег в.д. управника Установе
Информативни центар „Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац и новоименованог
директора ове Установе извршиће се на начин, по поступку и у року утврђеним
одредбама Протокола о поступку примопредаје дужности и службених аката
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 4/2007).
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-7/2014-02
Дана: 14.02.2014. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р.
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12.
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник
Републике Србије“, 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и
83/2005 – испр. др. закона) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац
(пречишћени текст) („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014),
Скупштина општине Бачки Петровац на својој XVII седници, одржаној дана
14.02.2014. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР „BÁČSKY PETROVEC“
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

I
ЈАН ЧЕРНАК, проф. словачког језика и књижевности из Бачког
Петровца, Ул. Јана Хуса бр. 18, именује се за директора Установе Информативни
центар „Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац, на период од четири године од дана
именовања.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-8/2014-02
Дана: 14.02.2014. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Др Рајко Перић, дипл. ецц., с.р.
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13.
На основу члана 87. Статута Oпштине Бачки Петровац („Службени лист
Oпштине Бачки Петровац“, бр. 1/2014 - пречишћени текст), Општинско веће
Општине Бачки Петровац на својој 40. седници одржаној дана 31.01.2014. године
донело је
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава удружењима
Члан 1.
Корисницима буџетских средстава из члана 15. Одлуке о буџету Општине
Бачки Петровац за 2014.годину („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.
15/2013) који су остварили приходе имају право, до доношења решења о расподели
средстава из општине за 2014.годину на аконтацију средстава у износу од 10% од
износа средстава које су остварили у 2013.години.
Члан 2.
Образложени захтев за одобравање аконтације подноси се одељењу за
буџет, финансије и пореску администрацију.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 016-4/21 -2014
Дана: 31.01.2013 године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Павел Марчок, проф., с.р
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14.
Na osnovu člana 9. Stav 3. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu
sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/2010) Odeljenje za privredu, urbanizam,
komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac
donosi
RE Š E N J E
o neizrađivanju strateške procene uticaja na životnu sredinu
Plana generalne regulacije naselja Maglić
Član 1
U postupku pripreme za izradu Plana generalne regulacije za naselje Maglić (u
daljem tekstu: Plan) neće se izrađivati strateška procena uticaja na životnu sredinu
predmetnog Plana iz razloga što je područje obuhvata navedenog Plana obuhvaćeno
Izveštajem o strateškoj proceni uticaja prostornog plana Opštine Bački Petrovac na
životnu sredinu, izrađenim od strane JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ – Novi Sad,
pod brojem E-2203/1 od decembra 2006. godine.
Član 2
Ovo rešenje objaviće se u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodiny
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
ODELJENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM,
KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

Broj: 350-2/2014-04
Dana: 15.01.2014. godine
Bački Petrovac
RUKOVODILAC ODELJENJA
Dr Jan Jovankovič, s.r.
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