Службени лист
Општине Бачки Петровац
Број: 3
Година: LIV

Бачки Петровац
14. маја 2018. године

С А Д Р ЖА Ј
I ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
29. -

Решење о
2018,

употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/69-

30. -

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/872018,

31. -

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/882018,

32. -

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/1012018,

33. -

Решење о промени апропријације, бр. 016-4/86-2018

34. -

Решење о промени апропријације, бр. 016-4/96-2018

35. -

Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини
Општине Бачки Петровац,

II НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
36. - Правилник о понашању запослених у спречавању сукоба интереса у
Општинској управи Општине Бачки Петровац.
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29.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 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 44. седници, одржаној дана 12.03.2018. године,
једногласно је донело
РЕШЕЊЕ
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 – Опште 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 651.000,00 динара за отварање и повећање апропријације 44.1 у
разделу 4, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 2 – Комунална делатност, пројекат:
1102 – П6 „ТД – 17414 МБТС “Радна зона“ са припадајућом СН и НН мрежом у Бачком
Петровцу, ек. класификација 511 –Зграде и грађевински објекти, за обезбеђивање
средстава за реализацију пројекта.
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: 016-4/69-2018
Датум: 12.03.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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30.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 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 47. седници одржаној дана
12.04.2018. године, једногласно је донело
РЕШЕЊЕ
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 – Опште 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 2.295.000,00 динара за повећање апропријације 77 у разделу 4, глава
00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 9 – Основно образовање, ради суфинансирања
реализације пројекта штедљиве расвете, ек. класификација 4632 – Капитални трансфери
осталим нивоима власти, за обезбеђивање средстава за реализацију наведеног пројекта.
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: 016-4/87-2018
Датум: 12.04.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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31.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 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 47. седници одржаној дана 12.04.2018. године,
једногласно је донело
РЕШЕЊЕ
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 – Опште 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 840.000,00 динара за отварање и повећање апропријације 62.2 у
разделу 4, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура, пројекат: 0701 – П13 „Израда техничке документације –
пројекта реконструкције пешачких стаза, паркинга и колских прилаза уз државни пут II
реда“, ек. класификација 511 – Зграде и грађевиснки објекти, за обезбеђивање средстава
за израду пројекта.
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: 016-4/88-2018
Датум: 12.04.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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32.
На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015.др.закон, 103/2015, 99/2016 И 113/2017) и члана 16. Одлуке о буџету Oпштине Бачки
Петровац за 2018. годину („Сл. лист Oпштине Бачки Петровац“, бр. 10а /2017), поводом
разматрања Молбе Магловски Ондреја из Кулпина за финансијску помоћ, Општинско веће
Oпштине Бачки Петровац на својој 49. седници одржаној дана 26.04.2018. године
једногласно је донело
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за 2018.
годину раздео 4, глава 00 - Општинска управа, програм 15 – Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва, позиција 141,
економска класификација 49911 - Стална буџетска резерва о д о б р а в а с е употреба
средстава у износу 100.000,00 динара за отварање апропријације у разделу 4, глава 01 –
Општинска управа, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност
0602-0010 - Сталне буџетске резерве, позиција 141.1, ек. класификација 484 – Накнада
штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних
узрока, за санирање последица штете настале од пожара на породичној кући Магловски
Ондреја у Кулпину, Улица школска 68, дана 02.04.2018. године.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску
администрацију Општинске управе Општина Бачки Петровац.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/101-2018
Датум: 26.04.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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33.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац
за 2018. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10а/2017), поводом разматрања
предлога Решења о промени апропријације, Општинско веће Општине Бачки Петровац, на
својој 47. седници одржаној дана 12.04.2018. године, једногласно је донело
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за 2018.
годину раздео 4, глава 12 – Предшколска установа „Вчиелка“ Бачки Петровац, програм 8 –
Предшколско васпитање и образовање, извор финансирања 01-приходи из буџета мењају
се следеће апропријације:
- повећава се позиција 277, економска класификација 465 – остале донације,
дотације и трансфери за износ од 580.000,00 динара тако да уместо 750.000,00 динара
сада износи 1.330.000,00 динара,
- умањује се позиција 271, економска класификација 421 – стални трошкови за
износ од 480.000,00 динара тако да уместо 4.800.000,00 сада износи 4.320.000,00 динара,
- умањује се позиција 269, економска класификација 415 – накнаде трошкова за
запослене за износ од 100.000,00 динара тако да уместо 1.000.000,00 сада износи
900.000,00 динара.
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: 016-4/86-2018
Датум: 12.04.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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34.
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 15. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац
за 2018. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10а/2017) након разматрања
предлога Решења о промени апропријација Општинско веће општине Бачки Петровац на
својој 48. седници одржаној дана 17.04.2018. године, једногласно је донело
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за 2018.
годину раздео 4, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, извор финансирања 01-приходи из буџета мењају се следеће
апропријације:
- повећава се позиција 132, економска класификација 485 – накнада штете за
повреде или штету нанету од стране државних органа, за износ од 1.746.000,00 динара
тако да уместо 17.000.000,00 динара сада износи 18.746.000,00 динара,
- умањује се позиција 123, економска класификација 421 – стални трошкови за
износ од 946.000,00 динара тако да уместо 9.466.000,00 сада износи 8.520.000,00 динара,
- умањује се позиција 125, економска класификација 423 – услуге по уговору, за
износ од 800.000,00 динара тако да уместо 8.000.000,00 сада износи 7.200.000,00 динара.
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: 016-4/96-2018
Дана: 17.04.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.

Страна 7 од 14

14. маја 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 3

35.
На основу чл. 19 ст. 1 т. 3 и чл. 27 ст. 10 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016), као и чл. 5 ст. 4 т. 3
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини
Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/2012), Општинско
веће Општине Бачки Петровац, на својој 50. седници, одржаној дана 08.05.2018. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење непокретности
у јавној својини Општине Бачки Петровац
Члан 1
Општина Бачки Петровац даје на коришћење непокретности уписане у зкњ. ул.
бр.11011 К.О. Бачки Петровац, и то: Стамбена зграда „Складиште територијалне одбране,
кућиште и економско двориште у селу – парц. бр. 578/2 у јавној својини Општине Бачки
Петровац, у корист Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, а за потребе
обављања своје делатности.
Члан 2
Центар за социјални рад Општине Бачки Петровац дужан је да води евиденцију о
непокретностима у јавној својини које користи и да те податке доставља имовинскоправној служби Општине Бачки Петровац у складу са Законом о јавној својини и Уредбом о
евиденцији непокретности у јавној својини.
Члан 3
Између Општине Бачки Петровац и Центра за социјални рад Општине Бачки
Петровац закључиће се уговор о давању на коришћење предметне непокретности, којим
ће се ближе регулисати међусобни односи.
Члан 4
Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења.
Члан 5
Ово решење ће се објавити у Службеном листу Општине Бачки Петровац.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/108-2018
Дана: 08.05.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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36.
На основу чл. 39.-46. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/16 и 113/17), одредби Закона о
агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС", број 97/2008, 53/2010, 66/2011 –
одлука УС, 67/2013 - одлука УС, 11/2013 - аутентично тумачење и 8/2015 - одлука УС) у вези
са Локалним антикорупцијским планом за Општину Бачки Петровац ("Сл. лист Општине
Бачки Петровац" бр. 9 а/2017) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе
Општине Бачки Петровац ("Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/2008, 5/2009, 1/2015,
13/2016 и 6/2017), начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о понашању запослених у спречавању сукоба интереса
у Општинској управи Општине Бачки Петровац
Члан 1.
Овим правилником уређују се, у складу са важећим законским и подзаконским
прописима, општа правила понашања службеника и намештеника Општинске управе
Општине Бачки Петровац (у даљем тексту: запослени) у Општинској управи Општине Бачки
Петровац (у даљем тексту: Општинска управа), с циљем заштите угледа Општинске управе
као органа општине Бачки Петровац, поштовања и комуникације запослених међу собом,
са руководством и са странкама, у циљу спречавања сукоба интереса запослених.
Члан 2.
На сва питања о правилима понашања која нису регулисана овим Правилником,
примењују се одредбе Кодекса понашања службеника и намештеника Општинске управе
Општине Бачки Петровац ("Сл. лист Општине Бачки Петровац" бр. 5/2017).
Члан 3.
Запослени су дужни да својим понашањем чувају углед Општинске управе и свој
властити углед на радном месту, као и ван радног места.
Члан 4.
Запослени су дужни да у обављању својих радних послова и задатака поступају
законито, професионално, ефикасно, одговорно, поштено, савесно и непристрасно, као и
да брину да својим радњама не наносе штету поверењу Општинске управе.
Члан 5.
Запослени су дужни да приликом обављања послова ставе јавни интерес изнад
личног уколико дође до сукоба или несклада међу њима.
Запослени су дужни да својим радом и понашањем у земљи и у иностранству, као и
при изношењу ставова Општинске управе, воде рачуна о угледу Општинске управе.
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У јавним наступима када представљају Општинску управу, запослени износе
ставове Општинске управе, у складу са прописима, добијеним овлашћењима и стручним
знањем, без изношења ставова који су у супротностима са службеним ставовима
Општинске управе.
У јавним наступима када не представља Општинску управу, а који су тематски
повезани са органима Општине, запослени је дужан да истакне да износи лични став.
Члан 6.
Запослени подлеже дисциплинској одговорности уколико пропусти да обавести
надлежно лице о свом приватном интересу/сукобу интереса који има у вези са послом
који обавља.
Дисциплинској одговорности подлеже и запослени уколико прими поклон
супротно Правилнику, као и пропусти да пријави поклон лицу задуженом за то.
Члан 7.
У обављању својих редовних послова запослени је дужан да се придржава закона и
других прописа, упутстава, наредби, инструкција и других аката.
Запослени је дужан да се према странкама опходи са поштовањем и уважавањем,
поштујући њихово достојанство и њихову приватност.
Запослени је дужан да се према руководиоцима, колегама и подређенима односи
непристрасно, са поштовањем и уважавањем.
Члан 8.
Запослени се у вршењу послова из своје надлежности не може руководити својим
политичким убеђењима.
Недозвољено је свако истицање и позивање на својство запосленог у Општинској
управи ради директног или индиректног добијања привилегија, услуга, награда у било ком
облику и било које вредности или стицања других погодности.
Члан 9.
Запослени је дужан да о свом додатном раду обавести послодавца.
Запослени може, уз писмену сагласност послодавца, ван радног времена да ради
за другог послодавца ако додатни рад није забрањен посебним законом или другим
прописом, ако не ствара могућност сукоба интереса или не утиче на непристрасност рада
запосленог.
Члан 10.
Сагласност за додатни рад запосленог даје послодавац.
Сагласност послодавца није потребна за додатни научноистраживачки рад,
објављивање ауторских дела и рад у културно-уметничким, хуманитарним, спортским и
сличним удружењима.
Послодавац може забранити рад из става 2. овог члана ако се њиме онемогућава
или отежава рад службеника, штети угледу послодавца, односно ствара могућност сукоба
интереса или утиче на непристрасност рада службеника.
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Члан 11.

Запослени не сме да прими поклон у вези с вршењем својих послова, изузев
протоколарног или пригодног поклона мање вредности, нити било какву услугу или другу
корист за себе или друга лица.
На пријем поклона из става 1. овог члана примењују се прописи којима се уређују
права и дужности државних службеника и намештеника.
Запослени не сме да користи рад код послодавца да би утицао на остваривање
својих права или права с њиме повезаних лица.
На одређивање круга повезаних лица и на пријем поклона примењују се прописи
којима се уређује спречавање сукоба интереса.
Члан 12.
Запослени је дужан да сваки покушај, обећање или понуду давања поклона из
члана 11. овог Правилника, с циљем да се утиче на запосленог да у оквиру својих
службених овлашћења и дужности изврши службену радњу коју не би смео извршити
односно коју би иначе морао извршити, или да не изврши службену радњу коју би морао
извршити, односно коју иначе не би смео извршити (давање мита) без одлагања пријави
одговорном лицу.
Члан 13.
Пригодним поклоном у смислу овог Правилника сматра се поклон мале вредности
који је запосленом уручен или понуђен у приликама када се традиционално размењују
поклони и који је израз захвалности или пажње а не намере да се оствари утицај на
непристрасно и објективно обављање послова запосленог и на тај начин прибави корист,
неко право или погодност.
Протоколарним поклоном у смислу овог Правилника, сматра се поклон мале
вредности који је запосленом уручен или понуђен приликом гостовања или при службеној
посети, у својству представника Општинске управе.
Члан 14.
Под поклоном мале вредности сматра се поклон чија вредност не прелази 5%
просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, односно пригодни
поклони чија укупна вредност у појединој календарској години не премашује износ од
једне просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији.
Члан 15.
Забрањено је примање пригодних и протоколарних поклона ако су дати у новцу и
хартијама од вредности, без обзира на њихову вредност.
Члан 16.
Начелник Општинске управе
поклона које примају запослени.

решењем одређује лице које води евиденцију
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Члан 17.

Запослени не сме да буде оснивач привредног друштва, предузећа, јавне службе,
нити да се бави предузетништвом.
На пренос управљачких права у привредном субјекту на друго лице примењују се
прописи којима се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција.
Запослени је дужан да податке о лицу на које је пренео управљачка права и доказе
о њиховом преносу достави послодавцу.
Члан 18.
Запослени не може бити директор, заменик или помоћник директора привредног
друштва и предузећа, а члан управног одбора, надзорног одбора или другог органа
управљања привредног друштва и предузећа може бити једино ако га бира, именује или
поставља Влада, други државни орган, орган аутономне покрајине, орган јединице
локалне самоуправе, односно градске општине, надлежан за именовање, постављење или
избор.
Члан 19.
Запослени је дужан да непосредног руководиоца писмено обавести о сваком
интересу који он, или с њиме повезано лице, може имати у вези са одлуком у чијем
доношењу учествује, ради одлучивања о његовом изузећу.
Члан 20.
Мере које се прописују овим Правилником, а са циљем спречавања настанка
сукоба интереса у обављању послова из делокруга рада Општинске управе су следеће:
1. потенцијални сукоб интереса спречава се на начин да се приликом обављања
предметних послова и радних задатака поштују закони, подзаконски акти донети на
основу закона, као и општа акта органа Општине Бачки Петровац,
2. забрањује се запосленима размена информација са другим запосленима и изношење
информација из свог делокруга рада у ситуацијама за које постоји могућност да изношење
тих информација може штетити Општинској управи и довести до настанка сукоба интереса.
Члан 21.
Запослени су дужни да уколико сматрају да постоји најмања вероватноћа да се не
може осигурати спречавање настанка ризика у вршењу послова и радних задатака
обавесте непосредног руководиоца и Начелника Општинске управе.
Члан 22.
Надзор над поштовањем и применом одредби овог Правилника је у надлежности
Начелника Општинске управе.
Начелник Општинске управе решењем одређује лице овлашћено за надзор над
поштовањем и применом одредби овог Правилника, а којем лицу се пријављује сукоб
интереса и које управља сукобом интереса запослених.
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О сваком уоченом постојању или сумњи на могуће кршење одредби овог
Правилника, лице из става 2. овог члана је дужно да обавести Начелника Општинске
управе.
Руководиоци основних унутрашњих организационих јединица у Општинској управи
(руководиоци Одељења) су дужни да у случају сумњи на постојање сукоба интереса у
Општинској управи код запосленог о истом без одлагања писаним путем обавести лице из
става 2. овог члана.
Члан 23.
Поступак контроле у сврху спречавања сукоба интереса ће се вршити на начин да
лице које врши контролу није у исто време и учесник пословних процеса за које се врши
надзор у погледу постојања сукоба интереса.
У случају наступања сукоба интереса, лице које је утврдило наступање
потенцијалног сукоба интереса, обавезно је да без одлагања о томе обавести лице из
члана 22. став 1. и 2. овог Правилника.
Иницијативу са објашњењем насталог стања, лице које је утврдило сукоб интереса,
дужно је да достави лицу из члана 22. став 2. овог Правилника у писаном облику истог
дана.
По пријему писане иницијативе, лице из члана 22. став 2. овог Правилника дужно је
да без одлагања изврши увид у документацију на коју се иницијатива односи, прибави све
потребне доказе и о томе састави записник.
Записник из става 4. овог члана садржи: изјаве свих страна које су наступиле као
учесници у потенцијалном делу сукоба интереса.
Лице из члана 22. став 2. овог Правилника је дужно да достави записник Начелнику
Општинске управе са свом документацијом на даље одлучивање.
Члан 24.
Уколико се на основу записника и документације из члана 23. став 6. утврди
наступање сукоба интереса, над запосленим који је затечен у сукобу интереса спровешће
се поступак утврђивања повреде радне обавезе у складу са Законом о запосленим у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Правилником о
дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Општинској управи.
Члан 25.
Уколико лице из члана 22. став 2. овог Правилника сматра да постоји индиција за сукоб
интереса, Начелник Општинске управе и запослени дужни су да му на његов захтев
доставе све релевантне податке од значаја за утврђивање да ли постоји сукоб интереса.
Члан 26.
Запослени су дужни да се у свему придржавају одредби овог Правилника.
Члан 27.
Правилник се доставља свим запосленим у Општинској управи.
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Члан 28.

Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку доношења Правилника.
Члан 29.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и има се објавити у "Службеном
листу Општине Бачки Петровац".
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