Службени лист
Општине Бачки Петровац
Број: 2
Година: LIV

Бачки Петровац
21. марта 2018. године

С А Д Р ЖА Ј
I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

4. -

Програм рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2018. годину,

5. -

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

6. -

Одлука о одређивању назива улица и тргова и обележавању зграда
кућним бројевима,

7. -

Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо
одржавање зграда и накнаде за рад принудног професионалног
управника,

8. -

Одлука о реализацији буџета јединице локалне самоуправе у делу
планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину,

9. -

Решење о давању сагласности на План и програм рада Здравствене
установе Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац за 2018.
годину,

10. -

Решење о давању сагласности
на План и програм Словачког
војвођанског позоришта Бачки Петровац за 2018. годину,

11. -

Решење о давању сагласности на План и програм рада Музеја
војвођанских Словака за 2018. годину,

12. -

Решење о давању сагласности на План и програм рада Библиотеке
„Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2018. годину,

13. -

Решење о давању сагласности на План рада Туристичке организације
Општине Бачки Петровац за 2018. годину,

14. -

Решење о давању сагласности на Годишњи оперативни план Центра за
социјални рад Општине Бачки Петровац за 2018. годину,

15. -

Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Бачки
Петровац за 2018. годину,

16. -

Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Кулпин
за 2018. годину,

17. -

Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Гложан
за 2018. годину,

18. -

Решење о давању сагласности
Маглић за 2018. годину,

19. -

Решење о разрешењу члана Комисије за планове,

20. -

Решење о именовању новог члана Комисије за планове,

21. -

Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за социјални рад
Општине Бачки Петровац,

22. -

Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад
Општине Бачки Петровац,

23. -

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јан
Чајак“ у Бачком Петровцу,

24. -

Решење о именовању новог члана Школског одбора Основне школе
„Јан Чајак“ у Бачком Петровцу,

25. -

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

на Програм рада Месне заједнице

II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
26. -

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/30-2018,

27. -

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања,
ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

28. -

Одлука о допунама Пословника о раду Жалбене комисије.
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4.
На основу члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) и члана 101. став 1. Пословника
Скупштине општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.
3/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XVIII седници, одржаној дана
19.03.2018. године, д о н е л а ј е о к в и р н и

ПРОГРАМ РАДА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ,
ЗА 2 0 1 8. ГОДИНУ
I
При доношењу овог оквирног Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац
за 2018. годину, полазило се од следећих чињеница:
- да се рад Скупштине општине у текућој години усмери на основна питања
друштвеног живота и рада грађана у Општини Бачки Петровац, у оквиру
послова локалне самоуправе а која проистичу из одредби Закона о локалној
самоуправи, осталих законских прописа и Статута Општине Бачки Петровац;
- да кроз своје активности Скупштина општине најнепосредније остварује
уставне и законске поставке о локалној самоуправи, са приоритетима на
конкретном решавању актуелних питања из комуналне области и других
области од најнепосреднијег интереса за грађане општине;
- да се у рад Скупштине општине укључују и друга питања и материјали из којих
произилази потреба да Скупштина општине предузима конкретне мере и
активности у остваривању актуелних задатака произашлих из текућих потреба у
пракси;
- да се активностима органа општине - Скупштине општине, Општинског већа,
председника општине и Општинске управе обезбеди спровођење Устава,
закона, других прописа и општих аката, чије извршавање је поверено општини
као и извршавање прописа и општих аката општине.
II
У 2018. години Скупштина општине ће разматрати и одлучивати о следећим
питањима:
I КВАРТАЛ:
1. Доношење Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2018.
годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Служба Скупштине
општине и Општинског већа, одборници, установе, јавне службе, организације и јавна
предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац.
Предлагач: председник Скупштине општине.
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2. Разматрање годишњих Извештаја о раду и финансијском пословању за 2017.
годину установа, јавних служби и организација, чији је оснивач Општина Бачки
Петровац, и то:
а.) Позоришта „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ из Бачког Петровца,
б.) Библиотеке „ŠTEFAN HOMOLA“ у Бачком Петровцу,
ц.) Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац,
д.) Здравствене установе Дом здравља „БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ Бачки Петровац,
е.) Туристичке организације Општине Бачки Петровац,
ф.) Музеја војвођанских Словака.
Обрађивач: установе, јавне службе и организације чији је оснивач Општина
Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
3. Разматрање годишњих Извештаја о раду и финансијском пословању за 2017.
годину јавних комуналних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац, и то:
а.) ЈКП „ПРОГРЕС“ Бачки Петровац,
б.) ЈП за КСП „КОМУНАЛАЦ“ Маглић,
Обрађивач: Јавна комунална предузећа чији је оснивач Општина Бачки
Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
4. Разматрање Извештаја о раду за 2017. годину:
а.) председника Општине Бачки Петровац,
б.) Општинског већа Општине Бачки Петровац,
ц.) Општинске управе Општине Бачки Петровац,
д.) Правобранилаштва Општине Бачки Петровац.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – организационе
јединице и службе Општинске управе и Павобранилаштво Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
5. Разматрање Извештаја о раду посебних радних тела Скупштине општине Бачки
Петровац за 2017. годину, и то:
а.) Савета за младе;
б.) Савета за родну равноправност;
ц.) Савета за здравље Општине Бачки Петровац;
д.) Савета за међунационалне односе у Општини Бачки Петровац;
е.) Савета за праћење Етичког кодекса.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Служба Скупштине
општине и Општинског већа.
Предлагачи: Савет за младе, Савет за родну равноправност, Савет за здравље
Општине Бачки Петровац, Савет за међунационалне односе у Општини Бачки
Петровац, Савет за праћење примене Етичког кодекса.
6. Разматрање те давање сагласности на Програм рада Центра за социјални рад
Општине Бачки Петровац за 2018. годину.
Обрађивач: Центар за социјални рад Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
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7. Разматрање годишњег Извештаја о раду д.о.о. “Пословни и иновативни центар
Бачки Петровац – Podnikateľské a inovačné cetrum Báčsky Petrovec – Business & innovation
centre Bački Petrovac“, за 2017. годину.
Обрађивач: Надлежни органи д.о.о. ПИЦ и Општинска управа Општине Бачки
Петровац – Одељење за привреду, урбанизам и комунално-стамбене и инспекцијске
послове.
Предлагач: Општинско веће.
8. Разматрање Информација о раду и активностима Месних заједница са
територије Општине Бачки Петровац у 2017. години.
Обрађивач: Месне заједнице са територије Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
9. Разматрање Информације о раду и стању безбедности на подручју Полицијске
станице Бачки Петровац за 2017. годину.
Обрађивач: МУП РС, ПУ Нови Сад, Полицијска станица у Бачком Петровцу.
Предлагач: Општинско веће.
10. Разматрање Извештаја о враћању средстава самодоприноса грађанима
насељених места Бачки Петровац, Гложан, Кулпин ев. Маглић, поводом Одлука
Уставног суда Републике Србије бр.: IYо-93/2011, IYо-94/2011 и IYо-95/2011.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за буџет,
финансије и пореску администрацију и Правобранилаштво Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
11. Разматрање Извештаја о спровођењу поступка комасације земљишта у
Општини Бачки Петровац – к.о. Маглић, к.о. Кулпин и к.о. Бачки Петровац.
Обрађивач: Комисије за спровођење поступка комасације земљишта у Општини
Бачки Петровац за поједине к.о.
Предлагач: Општинско веће.
12. Информација о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, на територији Општине Бачки Петровац, за 2017. годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за привреду,
урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове и Комисија за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Бачки
Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
13. Разматрање наративног и финансијског Извештаја о спроведеним пројектним активностима у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на
територији Општине Бачки Петровац а које су суфинансиране из буџета Општине Бачки
Петровац у 2017. години.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за општу
управу, друштвене службе и опште заједничке послове и председник општине.
Предлагач: Општинско веће.
14. Разматрање и доношење Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачки Петровац за 2018. годину.
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Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за привреду,
урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове и Комисија за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Бачки
Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
15. Усаглашавање општих и појединачних аката Општине Бачки Петровац са
новим законским решењима те са потребама за увођење е-Скупштине.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Служба Скупштине
општине и Општинског већа и Комисија за
за прописе, представке и притужбе
и примопредају дужности и службених аката.
Предлагач: Општинско веће.
II КВАРТАЛ:
16. Информација о збивањима у области културе, о манифестацијама одржаним
на територији Општине Бачки Петровац те о раду организација и друштава у области
културе у 2017. години.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за општу
управу, друштвене службе и опште заједничке послове, у сарадњи са организацијама и
друштвима у области културе и Матице словачке у Србији.
Предлагач: Општинско веће.
17. Информација о стању у области спорта и физичке културе на територији
Општине Бачки Петровац у 2017. години.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за општу
управу, друштвене службе и опште заједничке послове, организације у области спорта и
физичке културе те Месне заједнице са територије општине.
Предлагач: Општинско веће.
18. Разматрање Извештаја о реализацији Стратешког плана развоја Општине
Бачки Петровац.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
19. Разматрање Извештаја о упису јавне својине Општине Бачки Петровац у јавне
књиге о непокретностима и правима над њима по одредбама Закона о јавној својини.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за буџет,
финанфинансије и пореску администрацију и Правобранилаштво Општине Бачки
Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
20. Разматрање Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације
Општине Бачки Петровац за 2017. годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац и Општински штаб за
ванредне ситуације Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
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21. Разматрање и доношење Годишњег програма рада Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Бачки Петровац за 2018. годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац и Општински штаб за
ванредне ситуације Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
22. Именовање и разрешавање чланова управних и надзорних одбора те
директора установа, јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је
оснивач Општина Бачки Петровац.
Обрађивач: Надлежни органи јавних предузећа, установа, институција
и организација где је оснивач Општина Бачки Петровац, Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац (за
директора у јавним предузећима) и Општинска управа Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће и Комисија за кадровска питања и радне односе.
23. Доношење Решења о избору чланова Комисије за избор идејног предлога
решења заставе Општине Бачки Петровац.
Обрађивач: Комисија за кадровска питања и радне односе.
Предлагач: Општинско веће.
24. Разматрање Извештаја о извршењу Програма рада Скупштине општине Бачки
Петровац за 2018. годину – I и II квартал.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Служба Скупштине
општине и Општинског већа.
Предлагач: Општинско веће.
25. Доношење Одлуке о Завршном рачуну буџета Општине Бачки Петровац за
2017. годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за
буџет, финансије и пореску администрацију.
Предлагач: Општинско веће.
26. Доношење одлука у вези имовинско – правних предмета.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за буџет,
финансије и пореску администрацију.
Предлагач: Општинско веће.
III КВАРТАЛ:
27. Доношење Одлуке о облику и садржини заставе Општине Бачки Петровац.
Обрађивач: Комисије за избор идејног предлога решења заставе Општине
Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
28. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачки Петровац за
период јануар – јун 2018. године.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за буџет,
финансије и пореску администрацију.
Предлагач: Општинско веће.
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29. Информација о спроведеном испитивању потреба старих и одраслих за
услугама социјалне заштите у локалној заједници.
Обрађивач: Центар за социјални рад Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
30. Разматрање Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на
подручју Општине Бачки Петровац.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Одељење за
привреду, урбанизам, комунално – стамбене и инспекцијске послове и тело за
координацију безбедности саобраћаја на путевима при Општинском већу Општине Бачки
Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
31. Разматрање Извештаја о реализацији постављених задатака из Плана
интегритета Општине Бачки Петровац за период 2016 – 2019.
Обрађивач: начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац и
руководиоци појединих Одељења и Служби Општинске управе Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
32. Разматрање Извештаја о реализацији појединих мера из Локалног антиокорупцијског плана за Општину Бачки Петровац.
Обрађивач: руководиоци органa Општине Бачки Петровац, службеници и
намештеници у Општинској управи Општине Бачки Петровац те поједина радна тела СО-е
Бачки Петровац и Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
33. Информација о васпитно – образовном раду Предшколске установе
„Вчиелка“ Бачки Петровац за школску 2017/2017 годину, те разматрање Програма рада
ове Предшколске установе за школску 2018/2019 годину.
Обрађивач: Предшколска установа „Вчиелка“ Бачки Петровац и Општинска
управа Општине Бачки Петровац - Одељење за општу управу, друштвене службе и опште
заједничке послове.
Предлагач: Општинско веће.
34. Разматрање Извештаја о раду школа са територије Општине Бачки Петровац,
за школску 2017/2018 годину.
Обрађивач: Основне школе са територије Општине Бачки Петровац, Гимназија
„Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац и Општинска управа Општине Бачки
Петровац – Одељење за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове.
Предлагач: Општинско веће.
35. Доношење Одлуке о додели Награде Општине Бачки Петровац и Посебног
јавног признања Општине Бачки Петровац за 2018. годину те Спортског признања за
2017. годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац - Служба Скупштине
општине и Општинског већа.
Предлагач: Комисија за признања.
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IV КВАРТАЛ:
36. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачки Петровац за
период јануар – септембар 2018. године.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за буџет,
финансије и пореску администрацију.
Предлагач: Општинско веће.
37. Разматрање Извештаја о извршењу Програма рада Скупштине општине Бачки
Петровац за 2018. годину – III и IV квартал.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Служба Скупштине
општине и Општинског већа.
Предлагач: Општинско веће.
38. Давање сагласности на Статуте односно измене и допуне Статута установа,
јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је оснивач Општина Бачки
Петровац.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
39. Разматрање те давање сагласности на Програме рада за 2019. годину јавних
предузећа, чији је оснивач Општина Бачки Петровац, и то:
а.) ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић;
б.) ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац;
Обрађивач: Јавна комунална предузећа чији је оснивач Општина Бачки
Петровац.
Предлагач: Општинско веће.
40. Доношење Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2019. годину.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Одељење за
буџет, финансије и пореску администрацију.
Предлагач: Општинско веће.
41. Доношење Одлуке о обавезном објављивању и давању на јавну расправу
нацрта/предлога аката који се усвајају у Скупштини општине, о обавезном давању
одговора
на
поднете
предлоге/сугестије
те
о обавезном
објављивању
предлога/сугестија и датих одговора на предлоге/сугестије поднете у току јавне
расправе.
Обрађивач: Општинска управа Општине Бачки Петровац – Служба Скупштине
општине и Општинског већа.
Предлагач: Комисија за прописе, представке и притужбе и примопредају
дужности и службених аката.
III
О извршењу Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац стараће се
председник Скупштине општине, секретар Скупштине општине, Општинско веће Општине
Бачки Петровац, председник општине, секретар Општинског већа Општине Бачки
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Петровац, начелник Општинске управе и руководећи органи субјеката задужених за
обраду појединих питања из овог Програма рада.
IV
Програм рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2018. годину објавити у
„Службеном листу Општине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-1/02018-02
Дана: 19.03.2018. 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, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон, 108/2016 и 113/2017) 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
XVIII седници одржаној дана 19.03.2018. 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 1-7
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 1-7
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;
4. 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 8,10 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;
5. 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;
6. Двособан стан бр. 3 на првом спрату, у површини од 58,72 м2, који се састоји од
просторија означених бр 1-7, у стамбеној згради у Бачком Петровцу ул. Масарикова
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12, уписан у зкњ. ул. бр. 9649/4 КО Бачки Петровац, сагр. на парц. бр. 827, за који је
у току поступак евикције (исељења);
7. Двособан стан бр.6 на првом спрату, укупне површине 70,81 м2, са припадајућом
оставом која се налази у подруму нето површине 10,59 м2, у стамбеној згради у
Бачком Петровцу ул. Кубањова С-4, уписан у зкњ. ул. бр. 9658/36 KO Бачки
Петровац, сагр. на парц. бр. 2106/665, за који је у току поступак евикције
(исељења);
8. Двособан стан бр.12 на трећем спрату, укупне површине 56,04 м2, који се састоји
од просторија означених бр.1-7, у стамбеној згради у Бачком Петровцу ул.
Кубањова С-1 (непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има
грађевинску и употребну дозволу);
9. Трособан стан бр. 2 на приземљу у површини од 67,44 м2 са припадајућим
просторијама – оставом у дворишту у стамбеној згради у Гложану у ул.Маршала
Тита бр 96, сагр. на парц. бр. 1170, уписан у листу непокретности бр. 2451 КО
Гложан, за који је у току поступак евикције (исељења);
10. Двособан стан бр. 7 на другом спрату у површини од 54,72 м2 са припадајућим
просторијама-оставом у дворишту у стамбеној згради у Гложану у ул. Маршала
Тита бр 96 сагр. на парц. бр. 1170, уписан у листу непокретности бр. 2451 КО
Гложан;
11. Једнособан стан бр.4 на првом спрату, укупне површине 53м2, у стамбеној згради у
Гложану ул.Маршала Тита бр.54, сагр. на парц. бр.1406 уписан у лист
непокретности бр. 2242 КО Гложан, за који је у току поступак конверзије;
12. Трособан стан бр.4 на првом спрату, укупне површине 72,71 м2, који се састоји од
просторија означених бр. 1-8, са припадајућом просторијом у подруму површине
18,5 м2, у стамбеној згради у Кулпину ул.Школска бр.48 (непокретност није
уписана у земљишним књигама, зграда има грађевинску и употребну дозволу);
13. Трособан стан бр. 1 у приземљу у површини 70,67 м2 са припадајућом просторијом
– оставом у дворишту, у стамбеној згради у Кулпину ул. Маршала Тита бр. 105
(непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има грађевинску и
употребну дозволу);
14. Трособан стан бр. 2 у приземљу у површини 70,67 м2 са припадајућом просторијом
– оставом у дворишту, у стамбеној згради у Кулпину ул. Маршала Тита бр. 105
(непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има грађевинску и
употребну дозволу);
15. Двособан стан бр. 5 на првом спрату у површини 57,11 м2 са припадајућом
просторијом - оставом у дворишту, у стамбеној згради у Кулпину ул. Маршала Тита
бр. 105 (непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има
грађевинску и употребну дозволу);
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16. Грађевинско земљиште у индустријској зони у Бачком Петровцу, парцела број
6881/6, површине од 53 а 95 м2, уписано у зкњ. ул. бр. 10647 у КО Бачки Петровац;
17. Грађевинско земљиште, њива у селу, у Кулпину ул. Триглавска, укупне површине 8
а 33 м2, које се налази на парцели бр.578/8 уписано у зкњ. ул. бр.4390 КО Кулпин;
18. Грађевинско земљиште, њива у селу, у Кулпину ул. Триглавска, укупне површине 8
а 33 м2, које се налази на парцели бр.578/9 уписан у зкњ. ул. бр. 4390 КО Кулпин;
19. Грађевинско земљиште, њива у селу, у Кулпину ул. Триглавска, укупне површине 8
а 33 м2, које се налази на парцели бр.578/10 уписан у зкњ. ул. бр.4390 КО Кулпин;
20. Грађевинско земљиште, њива у селу, у Кулпину ул. Триглавска, укупне површине 8
а 33 м2, које се налази на парцели бр.574/1 уписан у зкњ. ул. бр.4388 КО Кулпин;
21. Грађевинско земљиште, њива у селу, у Кулпину ул. Триглавска, укупне површине 8
а 33 м2, које се налази на парцели бр.577/2 уписан у зкњ. ул. бр.4388 КО Кулпин.
Члан 2.
Непокретност наведена у члану 1. тачка 16. ове Одлуке се отуђује инвеститору ради
изградње пословног објекта а у циљу подстицања локалног економског развоја и
отварања нових радних места. Купопродајни уговор између најповољнијег понуђача и
Општине Бачки Петровац за наведену непокретност 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 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 наведеном
року.
Члан 3.
Непокретности из члана 1. се отуђују по тржишним условима.
Почетна цена некретнина наведених у члану 1. тачке 1-16 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 и грађевинског земљишта у индустријској зони на територији
Општине Бачки петровац бр.46-3/2018-05 од 16.01.2018. 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,

у члану 1. тачка 1.

18.051,86 евра у динарској

у члану 1. тачка 2.

18.051,86 евра у динарској

у члану 1. тачка 3.

18.051,86 евра у динарској

у члану 1. тачка 4.

23.462,08 евра у динарској

у члану 1. тачка 5.

19.062,94 евра у динарској
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6. За некретнину наведену
противвредности,
7. За некретнину наведену
противвредности
8. За некретнину наведену
противвредности
9. За некретнину наведену
противвредности,
10. За некретнину наведену
противвредности,
11. За некретнину наведену
противвредности
12. За некретнину наведену
противвредности
13. За некретнину наведену
противвредности,
14. За некретнину наведену
противвредности,
15. За некретнину наведену
противвредности,
16. За некретнину наведену
противвредности.

у члану 1. тачка 6.
у члану 1. тачка 7.

18.438,08 евра у динарској
22.234,34

евра у динарској

у члану 1. тачка 8.

17.596,56 евра у динарској

у члану 1. тачка 9.

16.860,00 евра у динарској

у члану 1. тачка 10. 13.680,00 евра у динарској
у члану 1. тачка 11. 13.250,00 евра у динарској
у члану 1. тачка 12. 18.177,50 евра у динарској
у члану 1. тачка 13. 17.667,50 евра у динарској
у члану 1. тачка 14. 17.667,50 евра у динарској
у члану 1. тачка 15. 14.277,50 евра у динарској
у члану 1. тачка 16. 12.516,40 евра у динарској

Почетна купопродајна цена непокретности наведених у члану 1. тачка 16-21 ове
Одлуке утврђена је на основу Решења Општинског већа о утврђивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.
годину на територији Општине Бачки Петровац бр. 016-4/380-2017 од 21.11.2017. године, и
износи:
1. За некретнину
противвредности,
2. За некретнину
противвредности,
3. За некретнину
противвредности,
4. За некретнину
противвредности,
5. За некретнину
противвредности,

наведену у члану 1. тачка 17.

4.165,00 евра у динарској

наведену у члану 1. тачка 18.

4.165,00 евра у динарској

наведену у члану 1. тачка 19.

4.165,00 евра у динарској

наведену у члану 1. тачка 20.

4.165,00 евра у динарској

наведену у члану 1. тачка 21.

4.165,00 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 противвредности
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 4.

Поступак јавног надметања спровешће Комисија за давање у закуп, отуђивање и
прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац (у даљем тексту:
Комисија).
Члан 5.

1.
2.
1.
2.
3.
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:
за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу
становања;
за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески
идентификациони број и седиште, потпис овлашћеног лица и печат.
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 6.

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 услужном 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 7.
Непокретности у јавној својини наведене у члану 1. ове Одлуке се отуђују учеснику
у поступку јавног надметања који је понудио највишу цену за отуђење исте.
Учеснику у поступку јавног надметања који је понудио највиши износ цене за
отуђење непокретности, задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора о
купопродаји и урачунава у купопродајну цену.
Учеснику у поступку јавног надметања који не понуди највиши износ цене за
отуђење непокретности, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 5 дана од
дана отварања понуда.
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Члан 8.

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 спроведеном
поступку јавног надметања 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 9.
Акт о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац, доноси
Скупштина Општине Бачки Петровац и доставља га учесницима у поступку јавног
надметања на које 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 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: 011-3/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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6.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 93. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон),
члана 7. став 1. и члана 19. Закона о службеној употреби језика и писама („Службени
гласник РС“, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др.закон и 30/2010), члана 9. став 2. и
3. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“, бр. 63/2017) и члана 12. и 34.
Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина Општине Бачки Петровац на својој XVIII седници,
одржаној дана 19.03.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА
И ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЗГРАДА КУЋНИМ БРОЈЕВИМА
Члан 1.
Одлуком о одређивању назива улица и тргова и обележавању зграда кућним
бројевима (у даљем тексту: Одлука), прописује се поступак одређивања назива улица и
тргова и обележавања зграда (стамбених и пословних објеката) кућним бројевима на
територији Општине Бачки Петровац.
Члан 2.
Улице и тргови у свим насељеним местима на територији Општине Бачки Петровац
имају своје називе а зграде (стамбени и пословни објекти) кућне бројеве.
Члан 3.
Називом у смислу ове Одлуке сматрају се називи који имају географска и
историјска обележја, имена историјских личности из прошлости, значајне личности у
науци, књижевности, култури и спорту, историјски догађаји и датуми.
У назив улице и трга не може бити унето име живе личности.
Члан 4.
Одлуку о одређивању назива улица и тргова односно о промени постојећих
назива, доноси Скупштина Општине Бачки Петровац, на предлог Општинског већа
Општине Бачки Петровац.
Иницијативни предлог за одређивање назива улица и тргова односно за промену
постојећих, могу поднети:
- Савет Месне заједнице са територије Општине Бачки Петровац;
- 5 % бирача са територије Месне заједнице у којој се покреће ова иницијатива.
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Иницијатива за одређивање или промену назива улице или тргова која није
поднета од стране месне заједнице се подноси Савету месне заједнице (насељеног места
на које се иницијатива односи), који сагледава оправданост иницијативе и утврђује нацрт
који доставља Општинском већу Општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Општинско
веће) у писаном облику, са адекватним образложењем.
Када Општинско веће закључи да нацрт није основан, исти ће одбити.
Предлог акта о одређивању назива улица и тргова односно о промени постојећих
назива утврђује Општинско веће Општине Бачки Петровац, уз претходну сагласност
Министарства надлежног за послове локалне самоуправе и уз мишљење Националног
савета словачке националне мањине као и мишљење Савета за међунационалне односе
Општине Бачки Петровац.
Члан 5.
Након доношења Одлуке о одређивању назива улица и тргова, Служба Скупштине
општине Бачки Петровац је у обавези да Републичком геодетском заводу, надлежној
Служби за катастар непокретности достави примерак Одлуке, на основу чега ће иста
спровести поступак уписа у Адресни регистар назив улице односно трга, у складу са
Уредбом о адресном регистру („Службени гласник РС“, бр. 63/2017).
Члан 6.
У складу са донетом Одлуком Скупштине општине Бачки Петровац, означавање
улице - постављање табле са називом улице односно трга, извршиће Одељење за
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Општинске управе
Општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Одељење).
Републички геодетски завод, надлежна Служба за катастар непокретности
решењем утврђује кућни број зграде (стамбеног или пословног објекта) односно парцеле.
Означавање назива улица, тргова и кућних бројева врши се према подацима
Адресног регистра који води Служба за катастар.
Стамбена зграда, власник или корисник зграде односно власник, корисник или
закупац катастарске парцеле у обавези је да обележи зграде и катастарске парцеле
кућним бројевима у року од 15 дана од дана утврђивања кућног броја од стране Службе, о
свом трошку.
Трошкови означавања улице и трга падају на терет буџета Општине Бачки
Петровац.
Члан 7.
Контролу над означавањем улица врши Одељење путем комуналног инспектора
Општинске управе Општине Бачки Петровац.
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Члан 8.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању назива
улица и тргова, обележавању улица и тргова и обележавању зграда бројевима („Службени
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 8/99).
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-4/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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7.
На основу члана 61. став 7. Закона о становању и одржавању зграда („Службени
гласник РС“, бр. 104/2016) и Правилника о критеријумима за утврђивање минималног
износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова текућег и
инвестиционог одржавања зграде, као и утврђивање висине накнаде коју плаћају
власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника
(„Службени гласник РС“, бр. 101/2017) и члана 34. Статута Општине Бачки Петровац
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014-пречишћени текст), Скупштина
Општине Бачки Петровац на својој XVIII седници, одржаној дана 19.03.2018. године,
донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДА И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова
зграда дужни издвајати на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које се
налазе на територији Општине Бачки Петровац као и утврђење накнаде коју плаћају
власници посебних делова зграда у случају постављења професионалног управника од
стране општине као вид принудне мере.
Члан 2.
Власници посебних делова зграда на територији Општине Бачки Петровац дужни
су плаћати следеће износе:
- утврђује се минималан износ текућег одржавања зграда у апсолутном износу од 185,0
динара месечно за сваки посебан део зграде,
- утврђује се минималан износ издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања
заједничких делова зграда у износу од 4,0 динара месечно по м2 стана, или пословног
простора,
- утврђује се висина износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају
принудног постављења професионалног управника у апсолутном износу од 125,0 динара
месечно за сваки посебан део зграде.
Члан 3.
У складу са одредбама ове Одлуке стамбене заједнице на територији Општине
Бачки Петровац могу за своју зграду донети одлуку о трошковима одржавања и
управљања зградама у износима који не могу бити нижи од износа прописаних чланом 2.
ове Одлуке.
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Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-5/2019-8-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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8.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/2007, 83/2014-др. закон 101/16), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн.,
125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 209.
Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 20. тачка 17. и
члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС"
бр. 18/16) и члана 34. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014 ), Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој
XVIII седници одржаној дана 19.03.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите Општине Бачки
Петровац које се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода
јединице локалне самоуправе у 2018. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за
2018. годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити,
Уредбом о наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и
Уговором о наменским трансферима за 2018. годину.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета Општине Бачки Петровац за 2018.
годину у области пружања услуга социјалне заштите предвиђени (раздео 4 . апропријација
98 и 99 ) Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2018. годину („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, бр. 10а /2017) у укупном износу од 9.638.000,00 динара,
распоређују се и користе на начин исказан у следећој табели:
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Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финансирају из
средстава наменског трансфера за 2018. годину

1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући
3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9) СОС телефон за жене са искуством насиља

Укупно
Укупно

Укупан износ по услузи
из средстава
наменског трансфера
за 2018. годину

Учешће ЈЛС
по услузи из
сопствених
извора прихода

1.000.000,00

3.118.000,00

1.000.000,00

4.520.000,00

2.000.000,00

7.638.000,00
9.638.000,00

Табела 2.
Иновативне услуге у систему социјалне заштите које се
финансирају из средстава наменског трансфера за 2018.
годину
1)
2)
3)
4)
5)

Укупан износ по услузи
из средстава
наменског трансфера
за 2018. годину

Учешће ЈЛС по
услузи из
сопствених
извора прихода

Укупно
Табела 3.

Установе за домски смештај у трансформацији

1)
2)
3)
4)
5)

Укупан износ по услузи Учешће ЈЛС по
из средстава
услузи из
наменског трансфера
сопствених
за 2018. годину
извора прихода

Укупно
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Члан 3.

Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења
услуга социјалне заштите за 2018. годину у складу са начелима прописаним Законом о
социјалној заштити.
Члан 4.
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: 011-6/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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9.
На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки
Петровац на својој XVIII седници, одржаној дана 19.03.2018. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА
„БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на План и програм рада Здравствене установе Дом
здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за 2018. годину, који је усвојен од стране
Управног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац, на
седници одржаној дана 09.03.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-7/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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10.
На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки
Петровац на својој XVIII седници одржаној дана 19.03.2018. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН И ПРОГРАМ
СЛОВАЧКОГ ВОЈВОЂАНСКОГ ПОЗОРИШТА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на План и програм Словачког војвођанског позоришта
за 2016. годину, који је усвојен од стране Управног одбора Словачког војвођанског
позоришта на седници одржаној 28.02.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-8/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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11.
На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки
Петровац на својој XVIII седници, одржаној дана 19.03.2018. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
МУЗЕЈА ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на План и програм рада Музеја војвођанских Словака
за 2018. годину, који је усвојен од стране Управног одбора Музеја војвођанских Словака
на седници одржаној 01.02.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-9/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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12.
На основу члана 34. став 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки
Петровац на својој XVIII седници одржаној 19.03.2018. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
БИБЛИОТЕКЕ „ШТЕФАН ХОМОЛА“ У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на План и програм рада Библиотеке „Штефан
Хомола“ у Бачком Петровцу за 2018. годину, који је усвојен од стране Управног одбора
Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу, на седници одржаној дана 27.02.2018.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-10/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.

Страна 27 од 50

21. марта 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 2

13.
На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки
Петровац на својој XVIII седници, одржаној 19.03.2018. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН РАДА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на План рада Туристичке организације Општине Бачки
Петровац за 2018. годину, који је усвојен од стране Управног одбора Туристичке
организације Општине Бачки Петровац на седници одржаној дана 06.03.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-11/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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14.
На основу члана 34. тачка 22. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки
Петровац на својој XVIII седници, одржаној дана 19.03.2018. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ГОДИШЊИ ОПРЕТИВНИ ПЛАН
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Годишњи оперативни план Центра за социјални
рад Општине Бачки Петровац за 2018. годину, који је усвојен од стране Управног одбора
Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, на седници одржаној дана 26.02.2018.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-12/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.

Страна 29 од 50
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15.
На основу члана 34. тачка 22. и члана 121. став 2. Статута Општине Бачки
Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014),
Скупштина општине Бачки Петровац на својој XVIII седници, одржаној дана
19.03.2018. године, д o н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2018. ГОДИНУ

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на План рада Месне заједнице Бачки Петровац за
2018. годину, који је усвојен од стране Савета Месне заједнице Бачки Петровац на седници
одржаној дана 13.02.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Оштине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-13/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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16.
На основу члана 34. тачка 22. и члана 121. став 2. Статута Општине Бачки Петровац пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина
општине Бачки Петровац на својој XVIII седници, одржаној дана 19.03.2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУЛПИН
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на План рада Месне заједнице Кулпин за 2018. годину,
који је усвојен од стране Савета Месне заједнице Кулпин на седници одржаној дана
02.03.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Оштине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-14/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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17.
На основу члана 34. тачка 22. и члана 121. став 2. Статута Општине Бачки
Петровац - пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014),
Скупштина општине Бачки Петровац на својој XVIII седници, одржаној дана
19.03.2018. године, д o н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГЛОЖАН
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на План рада Месне заједнице Гложан за 2018. годину,
који је усвојен од стране Савета Месне заједнице Бачки Петровац на седници одржаној
дана 14.03.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Оштине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-15/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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18.
На основу члана 34. тачка 22. и члана 121. став 2. Статута Општине Бачки Петровац пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина
општине Бачки Петровац на својој XVIII седници, одржаној дана 19.03.2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРОГРАМ РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАГЛИЋ
ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Програм рада Месне заједнице Маглић за 2018.
годину, који је усвојен од стране Савета Месне заједнице Маглић на седници одржаној
дана 02.02.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Оштине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-16/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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19.
На основу чл. 52. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 34. т. 20. и чл. 163. ст. 3. Статута
општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр.
1/2014), Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XVIII седници, одржаној дана
19.03.2018. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
Разрешава се дужности члана Комисије за планове БЕНКА ПЕТЕР, дипл. инг. грађ. –
мастер из Бачког Петровца, именован Решењем Скупштине Општине Бачки Петровац бр.
011-129/2016-02 од 29.09.2016. године, пошто исти не испуњава услов за члана Комисије
за планове, односно нема личну лиценцу Инжењерске коморе Србије.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-17/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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20.
На основу чл. 52. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 34. т. 20. и чл. 163. ст. 3. Статута
општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр.
1/2014), Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XVIII седници, одржаној дана
19.03.2018. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
I
Именује се ШУШЕРСКИ МИЛОТА, дипл. инг. арх. из Бачког Петровца, за члана
Комисије за планове.
II
Мандат именованог члана Комисије за планове траје до истека мандата осталих
чланова, који су на ову дужност именовани Решењем Скупштине Општине Бачки Петровац
бр. 011-129/2016-02 од 29.09.2016. године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-18/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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21.
На основу чл. 32. т. 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014 - др. закон), чл. 34. т. 10. Статута Општине Бачки Петровац –
пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина
Општине Бачки Петровац, на својој XVIII седници, одржаној дана 19.03.2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
Разрешава се дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад Општине
Бачки Петровац ПАВЕЛ БОВЂИШ из Бачког Петровца, ул. Јана Лабата 23, именован
Решењем Скупштине Општине Бачки Петровац бр. 011-125/2016-02 од 29.09.2016. године,
као представник локалне самоуправе, због спречености именованог да редовно
присуствује седницама Управног одбора.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-19/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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22.
На основу чл. 32. т. 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007 и 83/2014 - др. закон), чл. 34. т. 10. Статута Општине Бачки Петровац –
пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина
Општине Бачки Петровац, на својој XVIII седници, одржаној дана 19.03.2018. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
Именује се ЗУЗАНА МАГЛОВСКА из Бачког Петровца, ул. Косовска 6, за члана
Управног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, као представник
локалне самоуправе.
II
Мандат именованог члана Управног одбора траје до истека мандата осталих
чланова Управног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, који су на ову
дужност именовани Решењем Скупштине Општине Бачки Петровац бр. 011-125/2016-02 од
29.09.2016. године.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-20/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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23.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017) 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 XVIII седници одржаној 19.03.2018.
године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАН ЧАЈАК“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
Разрешава
Чајак“ Бачки Петровац
-

с е од дужности члан Школског одбора Основне школе „Јан

ЈАН СЛАВКА из Бачког Петровца, представник Наставничког већа (због смрти),

који је на исту именован од стране Скупштине општине Бачки Петровац Решењем о
именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац, бр. 011104/2017-02, од 29.11.2017. године („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.
9/2017).
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-21/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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24.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017) 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 XVIII седници одржаној 19.03.2018.
године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ НОВОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАН ЧАЈАК“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
У Школски одбор Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац и м е н у ј е се:
-

ПАВЕЛ БАЖИК, проф. разредне наставе из Бачког Петровца, улица 28. октобра
бр. 9 (представник Наставничког већа).
II

Мандат новог члана Школског одбора траје до истека мандата осталих чланова
Школског одбора Основне школе а који су на ову дужност именовани Решењем Скупштине
општине Бачки Петровац бр. 011- 65/2014-02, од 08.07.2014. године односно Решењем бр.
011-104/2017-02, од 29.11.2017. године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011-22/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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25.
На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Србије“, број 111/2009, 92/2011 и 92/012), члана 10. Уредбе о саставу и начину
рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник Републике Србије“, број 98/2010),
члана 7. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 3/2011 и 14/2012 ) и члана 34.
тачка 20. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине
Бачки Петровац“, број 1/2014), Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XVIII седници
одржаној дана 19.03.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ПОСТАВЉАЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА
КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
У Решењу о постављању команданта, заменика команданта, начелника и чланова
Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац број 011-121/2017-02
од 22.12.2017. године („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 10/2017) у одељку I
врше се следеће измене и допуне:
-

У тачки 19. речи „представник РЦМО Нови Сад“ замењују се речима „мајор
Александар Манџић, официр за цивилно-војну сарадњу 1. бригаде КоВ, Нови Сад“.
II

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: 011-23/2018-02
Дана: 19.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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26.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон., 103/2015 и 99/2016 и 113/2017 ) и члана 16. Одлуке о буџету Општине Бачки
Петровац за 2018. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2017 ), поводом
разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско
веће Општине Бачки Петровац, на својој 43. седници одржаној дана 02.03.2018. године,
једногласно је донело

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 2018.
годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Општ услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 140,
економска класификација 49912 - Текућа буџетска резерва о д о б р а в а с е употреба
средстава у износу 220.000,00 динара за повећање апропријације 205 у разделу 4, глава 7
– Фонд за унапређење безбедности саобраћаја , програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура, програмска активност: 0701 – 0002 Одржавање саобраћајне
инфраструктуре, ек. класификација 512 – Машине и опрема, за обезбеђивање средстава
за реализацију пројеката.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску
администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/30-2018
Датум: 02.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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27.
На основу члана 17. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени
гласник РС”, број 83/14 , 58/15 i 12/16), члана 20. став 1. тачка 34. Закона о локалној
самоуправи, („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014 и други закон) и члана 87.
Статута Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014),
Oпштинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 43. седници одржаној дана 02.03.2018.
године, донело је

ПРАВИЛНИК

о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује суфинансирање пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања коришћењем буџетских средстава Општине
Бачки Петровац (у даљем тексту: општина).
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, и то приликом спровођења јавног конкурса и појединачног давања.
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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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.
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).
Члан 6.
Период спровођења пројектних активности које се суфинансирају на основу
спроведеног јавног конкурса не може бити дужи од три године 3.
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 Oбразац 1 –
Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и Образац 2 –
Наративни и финансијски извештај, (нови обрасци) који су одштампани уз Правилник о
изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања од 02.02.2017. године („Сл. гласник РС“, бр.
16/2016 и 8/2017), и чине његов саставни део.
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
Члан 8.

Одлуку о расписивању јавног конкурса за суфинансирање пројеката који имају за
циљ остваривање јавног интереса у сфери јавног информисања, доноси Општинско веће (у
даљем тексту: веће).
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.
Члан 10.
Конкурс садржи податке о:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

намени средстава;
јавним интересима који се остварују суфинансирањем пројеката;
износу опредељених средстава;
најмањем и највећем износу средстава која се одобравају по пројекту
лицима која имају право учешћа на конкурсу;
критеријумима за оцену пројеката;
документацији која се прилаже уз пријаву на конкурс.
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 20 дана од дана
његовог расписивања, а да се одлука о суфинансирању пројеката доноси, најкасније 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 (пријаве) о лицима која су заинтересована да учествују у раду стручне конкурсне
комисије.
Члан 11.
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.
Члан 12.
Стручна служба 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.
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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.
Члан 13.
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;
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.

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.
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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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 14.
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.
Члан 15.
Решење о расподели средстава, на основу образложеног предлога комисије,
доноси председник општине, најкасније у року од 90 дана од дана расписивања конкурса.
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.
Члан 16.
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.
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Члан 17.

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
Члан 18.
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.
Члан 19.
Општинско веће разматра извештаје о спроведеним пројектним активностима, као
и о утрошку средстава, и закључком утврђује у којој мери је остварен циљ сваког
појединачног пројекта.
Одлука из става 1. овог члана објављује се на интернет страници општине.
Члан 20.
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.
Члан 21.
Општинско веће може поднети 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
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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 ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
бр. 016-4/2-2017 од 23.01.2017. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/33-2018
Дана: 02.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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28.
На основу члана 177. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016) и чл. 20 Пословника
о раду Жалбене комисије („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 6/2017),
Жалбена комисија Општине Бачки Петровац на својој седници одржаној дана 17.
новембра 2017. године једногласно је донела следећу,

О Д Л У К У
О ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се допуна Пословника о раду Жалбене комисије Општине
Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 6/2017) тако што се након
чл. 11 Пословника о раду Жалбене комисије (у даљем тексту: Пословник) додаје се нови
члан који гласи:
„Члан 11а
О већању и гласању се саставља записник.
Записник о већању и гласању садржи податке о саставу Жалбене комисије,
означење предмета о коме се ради, ток гласања и изреку одлуке.
Издвојена мишљења прикључују се записнику о већању и гласању, ако претходно
нису унета у сам записник.
Записник о већању и гласању потписују сви чланови Жалбене комисије и
записничар.
Записник о већању и гласању затвориће се у посебан омот.
Овај записник може да разгледа само Управни суд у управном спору, који ће након
тога записник поново затворити у посебан омот и на омоту назначити да је записник
разгледан.
Ако је у поступку по жалби једногласно одлучено, не мора се састављати записник
о већању и гласању, већ се о томе може ставити само забелешка на спису предмета.
Белешку о гласању потписују сви чланови Жалбене комисије и записничар.“
Члан 2.
Након чл. 14. Пословника додаје се нови члан који гласи:
„Члан 14а
Ако управни инспектор у поступку инспекцијског надзора утврди незаконитост или
неправилност у спровођењу закона, других прописа и општих аката и с тим у вези
предложи Жалбеној комисији у складу са чл. 184. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе да по основу службеног надзора поништи
или укине незаконито коначно решење којим је одлучено о неком праву или дужности
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службеника, Жалбена комисија ће без одлагања у роковима прописаним законом
одлучити о предлогу управног инспектора.
У поступку из става 1. овог члана Жалбена комисија најпре утврђује да ли су
испуњени законом прописани услови за укидање (чл. 184 Закона о општем управном
поступку), или за поништавање коначног решења (чл. 183 Закона о општем управном
поступку) и да у завиности од тога донесе одговарајућу одлуку.
Ако Жалбена комисија утврди да је коначно решење донето уз погрешну примену
материјалног права, односно ако у њему уопште или није правилно примењен
материјални закон, други пропис или општи акт, Жалбена комисија ће поништити донето
коначно решење у року од годину дана од коначности решења.”
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац.“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЖАЛБЕНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 016-4/385-2016-3
Дана: 17. новембра 2017.год.
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
Владислав Тарноци, дипл. прав., с.р.
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