Службени лист
Општине Бачки Петровац
Број: 4
Година: LIII

Бачки Петровац
27. априла 2017. године

С А Д Р ЖА Ј
I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

32. -

Одлука о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад,

33. -

Одлука о усвајању Почетног ликвидационог извештаја ЈП „Дирекција
за изградњу Бачки Петровац“ - у ликвидацији,

34. -

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

35. -

Одлука о изменама Одлуке о накнадама, путним трошковима и другим
примањима одборника Скупштине Општине, чланова Општинског
већа и чланова радних тела Скупштине Општине (сталних и
повремених), Општинског већа и председника Општине Бачки
Петровац,

36. -

Решење о давању сагласности на План и програм рада Музеја
војвођанских Словака за 2017. годину,

37. -

Решење о давању сагласности на План и програм рада Библиотеке
„Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу за 2017. годину,

38. -

Решење о давању сагласности на План и програм Словачког
војвођанског позоришта за 2017. годину,

39. -

Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Бачки
Петровац за 2017. годину,

40. -

Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Гложан за
2017. годину,

41. -

Решење о допуни Решења о избору чланова Савета за међунационалне
односе у Општини Бачки Петровац,

42. -

Решење о разрешењу вршиоца дужности
организације Општине Бачки Петровац,

43. -

Решење о именовању директора Туристичке организације Општине
Бачки Петровац,

44. -

Решење о именовању вршиоца дужности
социјални рад Општине Бачки Петровац,

директора Туристичке

директора Центра за

45. - Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Позоришта
„Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац,
Јавног

46. -

Решење о именовању вршиоца дужности
директора
комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац,

47. -

Решење о разрешењу члана Управног одбора Музеја војвођанских
Словака,

48. -

Решење о
именовању новог члана
војвођанских Словака,

Управног

одбора Музеја

II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
49. -

Решење о образовању и именовању чланова Комисије за оцену
програма удружења грађана,

50. -

Решење о давању на коришћење непокретности,

51. -

Решење о давању на коришћење непокретности,

III. OПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
52. - Пословник о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине
Бачки Петровац.
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32.
Ha основу члана 13. ст. 1. и члана 32. ст. 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник PC“, бр. 129/07 и 83/14), члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", број 15/16), члана 36. став 2. Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 34. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац
– пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина
општине Бачки Петровац на XII седници одржаној дана 25.04.2017. године доноси

О Д Л У К У

О СУОСНИВАЊУ JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И
ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
1. Оснивање и оснивачи јавног предузећа
Члан 1.
Овом одлуком Општина Бачки Петровац оснива ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ (у
даљем тексту: Завод), као заједничко јавно предузеће са већинским оснивачем
Аутономном Покрајином Војводином (у даљем тексту: Већински оснивач) и другим
јединицама локалне самоуправе са територије Аутономне Покрајине Војводине које
донесу одлуку о суоснивању ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ као заједничког
предузећа.
2. Циљ оснивања
Члан 2.
Општина Бачки Петровац оснива ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ као заједничко
јавно предузеће у циљу обезбеђивања континуираног и квалитетног обављања послова из
области просторног и урбанистичког планирања, заштите животне средине и других
стручних послова из оквира делатности за коју је Завод основан, а која је утврђена
оснивачким актом Већинског оснивача и општим актима Завода.
На основу ове одлуке Завод је носилац искључивог права за обављање послова из
става 1. овог члана на територији Општина Бачки Петровац, у смислу прописа којима се
уређују јавне набавке.
3. Овлашћења оснивача
Члан 3.
Права која Општина Бачки Петровац као суоснивач остварује према Заводу су:
−
−
−
−

даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта;
даје сагласност на промену делатности,
даје сагласност на статусне промене,
разматра извештаје о извршењу послова уговорених за Општину Бачки Петровац.

Права која Аутономна Покрајина Војводина, као већински оснивач, остварује према
Заводу су:
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даје сагласност на промену пословног имена и промену седишта;
даје сагласност на промену делатности,
даје сагласност на статусне промене,
именује и разрешава Надзорни одбор,
именује и разрешава директора,
даје сагласност на програме пословања,
разматра извештаје о пословању,
даје сагласност на одлуку о расподели добити,
предузима законом прописане мере у случају поремећаја у пословању,
врши и сва друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.

Члан 4.
Права оснивача врши Покрајинска влада, уколико овом одлуком није другачије
одређено.
Права која као суоснивач остварује Општина Бачки Петровац врши Општинско
веће Општине Бачки Петровац, уколико овом одлуком није другачије одређено.
4. Пословно име, седиште и иступање јавног предузећа у правном промету
Члан 5.
Завод послује под пословним именом Јавно предузеће за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.
Скраћено пословно име је ЈП "Завод за урбанизам Војводине".
О промени пословног имена Завода одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
Покрајинске владе и свих суоснивача.
Члан 6.
Седиште Завода је у Новом Саду, улица Железничка број 6/III.
О промени седишта Завода одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Покрајинске
владе и свих суоснивача.
Матични број Завода је 08068313.

Члан 7.

Завод има својство правног лица.
У правном промету с трећим лицима, Завод иступа у своје име и за свој рачун.
У правном промету с трећим лицима, Завод за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
Оснивачи за своје обавезе одговарају у складу са законом и овом одлуком.
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5. Делатност јавног предузећа

Члан 8.
Претежна делатност Завода јесте:
- шифра делатности: 71.11;
- назив делатности: архитектонска делатност.
Поред делатности из става 1. овог члана, Завод обавља и следећу делатност:
- шифра делатности: 71.12;
- назив делатности: инжењерске делатности и техничко саветовање.
Завод може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
Делатности из става 3. овог члана утврђују се Сатутом Завода, на који сагласност даје
Покрајинска влада.
6. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 9.
Основни капитал Завода - у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за
привредне регистре и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката и
документацији потребној за регистрацију - унет као регистрациони податак, износи:
−
−

уписани новчани капитал: 659.968,59 евра, у динарској противвредности 40.021.353,26 динара;
уплаћени новчани капитал: 659.968,59 евра, у динарској противвредности 40.021.353,26 динара, на дан 30.06.2002. године.

Аутономна покрајина Војводина je власник 100% удела у основном капиталу Заводa.

Завода.

Члан 10.
По основу улагања у капитал, суоснивачи стичу удео у основном капиталу
Основни капитал Завода се повећава новим улозима суоснивача.

Оснивачки улог Општине Бачки Петровац износи 80.042,71 динара, што чини
0,20 % вредности уписаног и уплаћеног капитала Завода евидентираног у Агенцији
за привредне регистре.
Регистровани капитал усклађиваће се с капиталом исказаним по финансијским
извештајима у складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује
регистрација привредних субјеката.
Члан 11.
Општина Бачки Петровац ће у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке извршити уплату новчаног износа суоснивачког улога основног капитала из члана
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10. став 5. ове одлуке на текући рачун Завода број: 355-3200222069-04, Војвођанска банка
АД Нови Сад и Заводу и доставити потврду пословне банке о уплати истог.
7. Планови и програми рада и извештаји
Члан 12.
Послови које ће Завод обављати за Општину Бачки Петровац као суоснивача,
утврђиваће се за сваку календарску годину, у складу са усвојеним буџетом Општине Бачки
Петровац и програмом рада органа надлежног за послове просторног планирања и
урбанизма за ту годину.
Сви неопходни елементи извршења посла који ће Завод радити за Општину Бачки
Петровац у одређеној календарској години, регулисаће се уговором између Општине
Бачки Петровац и Завода.
Члан 13.
Општина Бачки Петровац ће свој план и програм послова, које ће обављати Завод у
наредној години, доставити Заводу до 1. децембра текуће године.
У циљу обезбеђивања услова за благовремено и квалитетно извршавање послова
које ће Завод радити за своје суосниваче, Општина Бачки Петровац ће благовремено
доставити Заводу своје средњорочне и дугорочне планове израде планских докумената и
друге документације из области за коју је овом одлуком основала Завод.
Члан 14.
Динамика извршавања послова за јединице локалне самоуправе као суосниваче
усклађиваће се са динамиком извршавања послова које Завод обавља за Већинског
оснивача.
Члан 15.
Надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине, као Већински оснивач, разматра
и даје сагласност на програме пословања и финансијске извештаје Завода.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе разматра годишњи извештај о
извршењу послова уговорених са Заводом.
8. Органи јавног предузећа
Органи Завода су:
1. Надзорни одбор
2. директор.

Члан 16.

Члан 17.
Надзорни одбор има председника и два члана који се именују на период од четири
године, под условима, на начин и пo поступку утврђеним законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених.
Председника и чланове Надзорног одбора именује Покрајинска влада
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Члан 18.
Директора Завода именује и разрешава Покрајинска влада, по поступку и условима
утврђеним законом.
Члан 19.
Директор Завода представља и заступа Завод, организује и руководи процесом
рада, води пословање Заводa, одговара за законитост рада Заводa и врши друге послове
одређене законом, оснивачким актом и Статутом Заводa.
1. Расподела добити и начин покрића губитка
Члан 20.
Одлуку о расподели добити и одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни
одбор Завода, у складу са законом, другим прописом који уређује расподелу добити и
покриће губитака, Статутом Завода, програмом пословања и годишњим финансијским
извештајем предузећа, уз сагласност Покрајинске владе.
извора.

Губитак се покрива на терет нераспоређене добити из претходних година и других
2. Поремећај у пословању јавног предузећа

Члан 21.
Директор Завода ће, у случају поремећаја пословања Завода, обавестити све
осниваче.
У случају поремећаја у пословању Завода Аутономна покрајина Војводина ће, као
већински оснивач, предузети мере којима ће обезбедити услове за несметан рад,
пословање и управљање предузећем, у складу са законом, a нарочито:
− промена унутрашње организације предузећа;
− разрешење постојећих органа и именовање привремених органа предузећа;
−
ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини,
−
друге мере предвиђене законом којим се уређују услови и начин обављања
делатности од општег интереса, другим законом и оснивачким актом Завода.
3.

Завршне одредбе

Члан 22.
У складу са овом одлуком, Скупштина Аутономне Покрајине Војводине ће
извршити усклађивање Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном предузећу за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“
Нови Сад ("Службени лист АПВ", број 51/16), као оснивачког акта Завода.
На основу усклађеног оснивачког акта Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови
Сад, уписаће се настале промене у регистру, у складу са законом којим се уређује
правни положај привредних друштава и поступак регистрације.
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Члан 23.
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:011-19/2017-02
Дана:25.04.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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33.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 536. став 5. Закона о привредним
друштвима (”Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014др.закон и 5/2015) и члана 34. тачка 7. Статута Oпштине Бачки Петровац – пречишћени
текст (“Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 1/2014), Скупштина општине Бачки
Петровац, на својој XII седници одржаној дана 25.04.2017. године, донела је
О Д Л У К У
о усвајању Почетног ликвидационог извештаја
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа “Дирекција за
изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац – У ЛИКВИДАЦИЈИ, Ул.Коларова бр.6, МБ:
21071005, ПИБ: 108808419, сачињен од стране ликвидационог управника на дан
03.04.2017. године.
Члан 2.
Усвојени Почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа “Дирекција за изградњу
Бачки Петровац” Бачки Петровац – У ЛИКВИДАЦИЈИ региструје се у складу са чл.10. Закона
о поступку регистрације у Aгенцији за привредне регистре и чл. 536. став 5. Закона о
привредним друштвима.
Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у ”Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-20/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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34.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број
72/2011 и 88/2013) и члана 34. тачка 17. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, број 1/2014 – пречишћени текст), те члана 11. став 1. тачка 2.
Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини
Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 12/2012),
Скупштина Општине Бачки Петровац на својој XII седници одржаној дана 25.04.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка отуђења непокретности
из јавне својине Општине Бачки Петровац
Члан 1.
Покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки
Петровац, путем јавног огласа у поступку јавног надметања-лицитације и то следећих
непокретности:
1. Двособан стан бр. 11 на другом спрату који се састоји од просторија означених бр
1-7 у површини од 57,49 м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена
бр. 19 у површини од 6,25 м2 у двоспратној стамбеној згради у ул. 14. ВУСБ бр. 7-9
уписан у зкњ. ул. бр. 7048/11 КО Бачки Петровац, сагр. на парц. бр. 1861;
2. Двособан стан бр. 7 на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 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, који
користи закупац на основу уговора о закупу;
4. Трособан стан бр. 1 на првом спрату који се састоји од просторија означених бр 111 у површини од 74,72м2 а коме стану припада и просторија у подруму означена
бр. 1 у површини од 11,20 м2 у стамбеној згради у ул М.Тита бр. 6, сагр на парц. бр.
8, уписан у зкњ. ул. бр. 8866/2 КО Бачки Петровац, за који је у току поступак
евикције ( исељења);
5. 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;
6. 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;
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7. 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);
8. 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;
9. 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);
10. 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);
11. 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);
12. Грађевинско земљиште у државној својини на којем право коришћења има
Општина Бачки Петровац - њива у селу, површине 99 а 38 м2, уписане у зкњ. ул .
бр. 10359 КО Бачки Петровац, парц. бр. 6881/8.
Члан 2.
Непокретности из члана 1. се отуђују по тржишним условима.
Почетна цена некретнина наведених у члану 1. тачке 1-11 ове Одлуке утврђена је
на основу информације Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију
Општинске управе Општине Бачки Петровац о утврђеној тржишној цени квадратног метра
непокретности – станова на територији Општине Бачки Петровац бр. 46-48-1/2017-05 од
06.04.2017. године, и износи:
1. За некретнину наведену
противвредности,
2. За некретнину наведену
противвредности,
3. За некретнину наведену
противвредности,
4. За некретнину наведену
противвредности,
5. За некретнину наведену
противвредности,
6. За некретнину наведену
противвредности,
7. За некретнину наведену
противвредности,
8. За некретнину наведену
противвредности,

у члану 1. тачка 1.

18.052 евра у динарској

у члану 1. тачка 2.

18.052 евра у динарској

у члану 1. тачка 3.

18.052 евра у динарској

у члану 1. тачка 4.

23.462 евра у динарској

у члану 1. тачка 5.

23.462 евра у динарској

у члану 1. тачка 6.

19.063 евра у динарској

у члану 1. тачка 7.

21.176 евра у динарској

у члану 1. тачка 8.

17.182 евра у динарској
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9. За некретнину наведену у члану 1. тачка 9.
22.190 евра у динарској
противвредности,
10. За некретнину наведену у члану 1. тачка 10. 22.190 евра у динарској
противвредности,
11. За некретнину наведену у члану 1. тачка 11. 17.933 евра у динарској
противвредности.
Некретнина наведена у члану 1. тачка 12. ове Одлуке – грађевинско земљиште
отуђује се инвеститору ради изградње пословног објекта а у циљу подстицања локалног
економског развоја и отварања нових радних места.
Почетна купопродајна цена некретнине наведене у члану 1. тачка 12. ове Одлуке
утврђена је на основу Решења Општинског већа о утврђивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на
територији Општине Бачки Петровац бр. 016-4/380-2016 од 30.11.2016. године, и износи:
22.261,00 евра у динарској противвредности.
Утврђена висина купопродајне цене представља почетну, односно најнижу цену.
Лицитациони корак се утврђује у износу од 50 евра.
Исплата цене за отуђену непокретност ће се вршити у динарској противредности
по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Депозит за учешће у поступку отуђења некретнине из члана 1. ове Одлуке утврђује
се у износу од 20% од почетне односно најниже купопродајне цене.
Члан 3.
Поступак јавног надметања спровешће Комисија за давање у закуп, отуђивање и
прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац (у даљем тексту:
Комисија).
Члан 4.

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 5.

Учесник у поступку своју пријаву на оглас доставља Комисији у затвореној коверти
са назнаком да се ради о пријави на Оглас за отуђење непокретности из јавне својине
Општине Бачки Петровац и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се шаље поштом
препоручено, а може се предати и у услуженом центру Општинске управе Општине Бачки
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Петровац у приземљу зграде седишта Општине Бачки Петровац у Бачком Петровцу, улица
Коларова број 6 на шалтеру писарнице са назнаком „За Комисију за давање у закуп,
отуђивање и прибављање непокретности у јавну својину Општине Бачки Петровац“.
Неблаговремена, односно неуредна пријава ће се одбацити.
Поступак јавног надметања спровешће се уколико на оглас пристигне најмање
једна благовремена и потпуна пријава.
На лицитацији ће прва понуђена цена бити почетна цена утврђена актом
надлежног органа.
Члан 6.
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.
Члан 7.
Комисија доставља Општинском већу Општине Бачки Петровац и Општинском
јавном правобранилаштву извештај о спроведеном поступку јавног надметања са
предлогом за отуђење непокретности најповољнијем понуђачу, записник о 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 8.
Акт о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац, доноси
Скупштина Општине Бачки Петровац и доставља га учесницима у поступку јавног
надметања на 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 9.
Ако лице које је прибавило непокретност у својину не приступи закључењу
купопродајног уговора, Скупштина Општине Бачки Петровац на предлог Општинског већа
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Општине Бачки Петровац доноси акт о поништењу акта о отуђењу непокретности из јавне
својине Општине Бачки Петровац, након чега се понавља поступак отуђења предметне
непокретности.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачки Петровац
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-21/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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35.
На основу члана 34. став 1. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени
текст ( „Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 1/2014 ), Скупштина Општине Бачки
Петровац на својој XII седници, одржаној дана 25.04.2017. године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА, ПУТНИМ ТРОШКОВИМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ( СТАЛНИХ И ПОВРЕМЕНИХ),
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене Одлуке о накнадама, путним трошковима и другим
примањима одборника Скупштине Општине, чланова Општинског већа и чланова радних
тела Скупштине Општине (сталних и повремених), Општинског већа и председника
Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр. 5/2005, 15/2008 и
14/2012) – (у даљем тексту: Одлука).
Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
„Члановима Општинског Већа Општине Бачки Петровац који нису на сталном раду
припада паушална месечна накнада за рад у Општинском већу, у нето износу од 12.000,00
динара.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Бачки
Петровац“ а примењиваће се од 01.05.2017. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-22/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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36.
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 XII седници, одржаној дана 25.04.2017. 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 2017. 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 2017. годину, који је усвојен од стране Управног одбора Музеја војвођанских Словака
на седници одржаној 14.02.2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

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

Број: 011-25/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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37.
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 XII седници одржаној 25.04.2017. 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 2017. 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 2017. годину, који је усвојен од стране Управног одбора
Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу, на седници одржаној дана 02.03.2017.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

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

Број: 011-26/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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38.
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 XII седници одржаној дана 25.04.2017. 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 2017. 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 2017. годину, који је усвојен од стране Управног одбора Словачког војвођанског
позоришта на седници одржаној 21.02.2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

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

Број: 011-27/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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39.
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 XII седници, одржаној дана 25.04.2017.
године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2017. 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
2017. годину, који је усвојен од стране Савета Месне заједнице Бачки Петровац на седници
одржаној дана 09.02.2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

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

Број: 011-28/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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40.
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 XII седници, одржаној дана 25.04.2017. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГЛОЖАН
ЗА 2017. 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 2017. годину,
који је усвојен од стране Савета Месне заједнице Гложан на седници одржаној дана
23.02.2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

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

Број: 011-29/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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41.
На основу члана 98. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/2007), члана 159. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) и члана 4. став 1. Одлуке о оснивању Савета за
међунационалне односе у Општини Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 5/2009), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XII седници одржаној
25.04.2017. године, д о н е л а је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
Овим Решењем врши се допуна Решења о избору чланова Савета за
међунационалне односе у Општини Бачки Петровац, које је донето од стране Скупштине
општине Бачки Петровац дана 28.12.2016. године, бр. 011-196/2016-02 („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, бр. 20/2016).
II
На предлог Националног савета мађарске националне мањине (од 29.03.2017.
године), у Савет за међунационалне односе у Општини Бачки Петровац (у даљем тексту:
Савет за међунационалне односе) бира се:
-

КАРОЛ ВЕРЛЕ, Ул. Матеја Чањија 7 из Бачког Петровца (представник Мађара).
III

Све остале одредбе из Решења о избору чланова Савета за међунационалне
односе остају пуноважне.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-30/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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42.
На основу члана 37. став 1. Закона о туризму („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 93/2012 и 84/2015), члана 32. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и члана 34. тачка 10.
Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014),
Скупштина општине Бачки Петровац на својој XII седници, одржаној дана 25.04.2017.
године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
ЈАН ПАВЛИС, професор физичког васпитања из Бачког Петровца, ул. Липтовска бр.
8, разрешава се вршиоца дужности директора Туристичке организације Општине Бачки
Петровац.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-31/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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43.
На основу члана 39. Закона о туризму („Службени гласник Републике Србије“,
36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 93/2012 и 84/2015),
члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) и
члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XII седници,
одржаној дана 25.04.2017. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
ЈАН ПАВЛИС, професор физичког васпитања из Бачког Петровца, ул. Липтовска бр.
8, и м е н у ј е с е за директора Туристичке организације Општине Бачки Петровац на
период од четири године од дана именовања.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

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

Број: 011-32/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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44.
На основу члана 125. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 24/2011) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац („Службени
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој
XII седници, одржаној дана 25.04.2017. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
БИЉАНА ДРАКУЛИЋ, дипл. психолог из Маглића, Улица Ђорђа Зличића бр. 3,
и м е н у ј е с е за в.д. директора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац,
на период од шест месеци од дана именовања, али не дуже од 28.09.2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац.“

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

Број: 011-33/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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45.
На основу члана 34. став 2. Закона о култури („Службени гласник Републике
Србије“, 72/2009) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XII
седници, одржаној дана 25.04.2017. године, д о н е л а ј е
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА
ПОЗОРИШТА „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
УРБАНЧЕК ФЕЈЗУЛАХИ ЈАЊА, доктор медицине из Бачког Петровца, Ул. Лесна бр.
5, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Позоришта „Slovenské
vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац, закључно са 31.03.2017. године.
II
Против овог Решења је дозвољена жалба Основном суду у Новом Саду.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

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

Број: 011-34/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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46.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/2016), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац –
пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 1/2014) Скупштина
општине Бачки Петровац, на својој XII седници одржаној дана 25.04.2017. године, д о н е л а
је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПРОГРЕС“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I
ЉУБОМИР КАБИЋ, дипломирани правник из Новог Сада, улица Футошки пут број
105, и м е н у ј е с е за в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки
Петровац на период од шест месеци од дана именовања, али не дуже од 28.09.2017. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-35/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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47.
На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016) и члана 34. тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац, на својој XII
седници, одржаној 25.04.2017. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
МУЗЕЈА ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА
I
Р а з р е ш а в а с е од дужности члана Управног одбора Музеја војвођанских
Словака на коју je именованa Решењем Скупштине општине Бачки Петровац бр. 01187/2016-02, од 19.07.2016. године,
-

МАРИЈА МАРКО, из Гложана, Улица маршала Тита 98, представница
оснивача Општине Бачки Петровац, због поднете оставке.
II

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-36/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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48.
На основу члана 41.став 3. Закона о култури ( „Сл. гласник РС“, бр.72/2009,13/2016
и 30/2016), члана 34.тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац - пречишћени текст („Сл.
лист Општине Бачки Петровац“, бр.1/2014) Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој
XII седници одржаној дана 25.04.2017. године, д о н е л а ј е

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
МУЗЕЈА ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА
I
У Управни одбор Музеја војвођанских Словака (у даљем тексту: Музеј) испред
оснивача Општине Бачки Петровац именују се:
-

ЗДЕНКА ТОМАН из Бачког Петровца, Ул. Хробова 3.а, за члана, испред
Општине Бачки Петровац.
II

Мандат новог члана Управног одбора траје до истека мандата осталих чланова
Управног одбора Музеја војвођанских Словака а који су на ову дужност именовани
Решењем Скупштине општине Бачки Петровац бр. 011-87/2016-02, од 19.07.2016. године.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

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

Број: 011-37/2017-02
Дана: 25.04.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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49.
На основу члана 79. став 1. тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац -пречишћени
текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 1/2014) председник Општине Бачки
Петровац дана 20. марта 2017. године, д о н е о ј е следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о образовању и именовању чланова
Комисије за оцену програма удружења грађана
I
Образује се Комисија за оцену програма удружења грађана ( у даљем тексту:
Комисија).
II
У Комисију се именују:
-

СРЂАН СТОЈАНОВИЋ, за председника
ЈАРОСЛАВА ЧАЊИ ЈЕВИЋ, за члана
ЗДЕНКА ТОМАН, за члана.
III

Задатак Комисије је да распише Јавни позив за суфинансирање пројеката у области
удружења грађана, изврши оцену пристиглих пријава за доделу средстава и да у року од
30 дана од завршетка конкурса донесе Одлуку о избору пројеката који се суфинансирају из
буџета Општине Бачки Петровац.
IV
Мандат Комисије је годину дана. Комисија за свој рад одговара председнику
Општине Бачки Петровац и подноси му Извештај о раду Комисије.
V
Административно-техничке послове за потребе рада Комисије обављаће Одељење
за друштвене делатности Општинске управе Oпштине Бачки Петровац.
VI
Комисија има право на накнаду на основу члана 2. Одлуке о накнадама, путним
трошковима и другим примањима одборника Скупштине општине, чланова Општинског
већа и чланова радних тела Скупштине , Општинског већа и председника Општине Бачки
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр. 5/2005, 15/2008 и 14/2012).
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V
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац.“

Број: 016-1/70-2017
Датум: 20. март 2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Срђан Симић, с.р.
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50.
На основу чл. 18. ст. 6. и чл. 23. ст. 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016), као и чл. 3. т. 2. и чл. 11. ст.
2. 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 20. седници, одржаној дана 30.03.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење непокретности
Члан 1.
Општина Бачки Петровац даје на коришћење непокретност Основној школи „Јозеф
Марчок-Драгутин“ Гложан, и то: јавни спортски објекат – спортску халу, изграђену на
деловима парцела у јавној својини Општине Бачки Петровац бр. 669/2, 665/1 и 666 К.О.
Гложан, за коју је издата грађевинска дозвола бр. 351-25/2015-04 од 21.04.2015. године и
употребна дозвола бр. РОП-БПЕ-8148-ИУП-3/2016 од 02.09.2016. године, а која је у
поступку уписа непокретности у РГЗ Служби за катастар непокретности Бачки Петровац.
Члан 2.
Основна школа „Јозеф Марчок-Драгутин“ Гложан дужна је да предметну
непокретност користи у складу са одредбама Правилника о коришћењу јавних спортских
објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима („Сл. гласник
РС“, бр. 55/2013).
Члан 3.
Између Општине Бачки Петровац и Основне школе „Јозеф Марчок-Драгутин“
Гложан закључиће се уговор о давању на коришћење предметне непокретности, којим ће
се ближе регулисати међусобни односи.
Члан 4.
Након уписа предметне непокретности у РГЗ Служби за катастар непокретности
Бачки Петровац, утврдиће се и уписати корисник непокретности.
Члан 5.
Ово решење је коначно и ступа на снагу даном доношења.
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Члан 6.
Ово решење ће се објавити у Службеном листу Општине Бачки Петровац.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/84-2017
Дана: 30.3.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.

Страна 31 од 38

27. априла 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 4

51.
На основу чл. 27. и 51. 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. 3. т. 1. и чл. 11. ст. 2.
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 21. седници, одржаној дана 13.04.2017. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење непокретности
Члан 1.
Општина Бачки Петровац даје на коришћење непокретност Републичком фонду за
пензијско и инвалидско осигурање – Филијали Нови Сад, ради обављања своје редовне
делатности, и то: пословни простор који се састоји од две просторије укупне површине
17,75 м2, у приземљу пословног објекта – објекат Општинске управе, у јавној својини
Општине Бачки Петровац, сагр. на парц. бр. 27 зкњ. ул. бр. 10183 к.о. Бачки Петровац, који
се налази у Бачком Петровцу, ул. Коларова бр. 6.
Члан 2.
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање – Филијала Нови Сад дужан
је да користи предметну непокретност на начин којим се обезбеђује ефикасно вршење
својих права и дужности, као и рационално коришћење и очување непокретности, а у
складу са Законом о јавној својини.
Члан 3.
Између Општине Бачки Петровац и Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање – Филијала Нови Сад 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: 016-4/118-2017
Дана: 13.04.2017
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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52.
На основу члана 14. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације
(Сл.гласник Р.Србије бр. 98/2010), Општински штаб за ванредне ситуације Општине Bački
Petrovac , на 1. седници, одржаној дана 17.03.2017. године, доноси

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником, уређује се:
- начин припремања седница Општинског штаба за ванредне ситуације Општине
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ (у даљем тексту: Штаб)
- утврђивање дневног реда,
- заказивање и вођење седнице,
- начин расправљања и одлучивања о доношењу наредби, закључака и
препорука.
Члан 2.
Општински штаб за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац (у даљем тексту:
Штаб) ради у редовним и ванредним седницама. Редовне седнице Штаба, одржавају се
према указаној потреби, а најмање једном у 3 месеца у току године.
Уколико се укаже потреба, седнице Штаба се могу одржати и ванредно, по
посебном налогу команданта Штаба.
Ванредна седница Штаба може се заказати и на захтев Републичког штаба за
ванредне ситуације или Покрајинског штаба за ванредне ситуације.
Члан 3.
У циљу планског и ефикаснијег обављања послова, Штаб за сваку годину доноси
план рада.
Члан 4.
Предлог плана рада и материјале за седницу Штаба припремају надлежне службе
Општине Бачки Петровац , одређене за вођење стручних и административних послова у
сарадњи са надлежним органима општине и надлежном службом МУП-а, Управом за
ванредне ситуације у Новом Саду.
Члан 5.
Штаб одлучује само на седницама и не може преносити право одлучивања на
друге органе општинске управе или друге органе и организације.
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Члан 6.

Седнице Штаба, по правилу одржавају се у згради Општине БАЧКИ ПЕТРОВАЦ , у
сали Општинског већа.
Седнице се могу одржавати и на другим локацијама у Општини, у складу са
указаном потребом и по посебној одлуци команданта Штаба.
ПРИПРЕМАЊЕ И САЗИВАЊЕ СЕДНИЦА ШТАБА
Члан 7.
Седнице Штаба сазива командант, заменик команданта и начелник Штаба.
Седницама председава командант Штаба. У случају спречености или одсутности
команданта Штаба, седнице Штаба сазива и истим председава заменик команданта, у
сарадњи са начелником Штаба.
Члан 8.
Седнице Штаба сазива командант Штаба по својој иницијативи, или на захтев једне
трећине чланова Штаба, као и на предлог једног или више стручно-оперативних тимова.
Командант Штаба сазива седнице и по налогу Републичког штаба за ванредне
ситуације или Покрајинског штаба за ванредне ситуације.
Командант Штаба може сазвати седницу Штаба само са саодређеним члановима
Штаба , тзв. ужи састав Штаба , када је потребно хитно предузети одређене превентивне
мере у зашти и спасавању. На предметној седници води се записник који се на следећој
седници Штаба даје на усвајање свим члановима Штаба.
Члан 9.
Седнице се по правилу сазивају писменим путем, а у изузетним случајевима и
усмено, односно путем телефона.
Када се седница Штаба сазива писменим путем, у позиву се назначава и предлог
дневног реда, као и дан, час и место одржавања седнице.
Позив за седницу доставља се члановима Штаба, најкасније пет дана пре
одржавања седнице. У хитним случајевима, овај рок може бити и краћи.
Уз позив за седницу Штаба, доставља се и материјал, који је предвиђен да се
разматра на основу предложеног дневног реда, а у хитним случајевима седница Штаба
може се сазивати и без достављања материјала за седницу.
Ако је материјал за седницу Штаба садржински обиман исти се може доставити
члановима штаба u електронском облику.
Члан 10.
Предлог дневног реда за седницу Штаба утврђује командант, заменик команданта
и начелник Штаба, уз евентуално консултовање са Окружним штабом за ванредне
ситуације Јужнобачког управног округа, Покрајинским штабом за ванредне ситуације, и
надлежном службом МУП-а – Сектором за ванредне ситуације – Управом за ванредне
ситуације у Новом Саду, у зависности од природе питања, која се постављају на дневни
ред.
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Члан 11.

По правилу, предлог дневног реда утврђује се према хитности и важности
одређених питања из надлежности Штаба, утврђених планом рада, а у ванредним
ситуацијама, према конкретној ситуацији.
Члан 12.
Чланови Штаба дужни су да присуствују седницама. Ако је члан Штаба спречен да
дође на седницу, дужан је да о томе благовремено обавести команданта, заменика
команданта или начелника Штаба.
Члан 13.
Седницама Штаба, поред чланова могу присуствовати и руководиоци надлежних
органа, организација, установа, ЈКП и служби Општине, као и руководиоци стручнооперативних тимова, уколико се сматра, да би њихово присуство било корисно за
решавање одређених питања, која Штаб разматра.
РАД НА СЕДНИЦАМА ШТАБА
Члан 14.
Командант Штаба отвара седницу, руководи њеним радом и закључује је. У случају
одсутности команданта, седницу Штаба отвара, руководи њеним радом и закључује је
заменик команданта Штаба или начелник Штаба.
Члан 15.
По отварању седнице, командант Штаба утврђује, да ли је присутан довољан број
чланова за пуноважно одлучивање и имена одсутних чланова.
За пуноважно одлучивање, потребно је, да седници присуствује више од половине
од укупног броја чланова Штаба.
Ако се утврди, да не постоји кворум, председавајући одлаже седницу и одређује
дан и време, када ће се седница одржати.
У условима ванредних ситуација, када ситуација то налаже, седнице Штаба могу се
одржавати и без кворума, уз обавезу накнадног информисања чланова, који нису били
присутни седници.
Члан 16.
Дневни ред утврђује Штаб на почетку седнице.
О питањима, која су на дневном реду седнице, води претрес. У претресу, имају
право да учествују сви чланови Штаба.
Присутна лица, која су позвана на седницу, а нису чланови Штаба, имају права да
учествују у раду седнице Штаба, без права одлучивања.
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Члан 17.

Командант Штаба, учесницима у претресу даје реч по реду пријаве, а може дати и
преко реда, у случају, када је у питању известилац, који је примио материјал и када сматра,
да би усмерио дискусију у складу са дневним редом.
Члан 18.
Командант Штаба је дужан да се брине, да учесник у дискусији не буде ометен за
време говора (расправе).
Када командант Штаба закључи, да је одређено питање довољно расправљано и
да се више нико не јавља за реч, прелази на одлучивање.
Члан 19.
Штаб на седници доноси наредбе, закључке и препоруке.
Члан 20.
Гласање по предложеним актима је јавно. Командант Штаба гласа последњи.
Одлука је донета ако је за њу гласала већина присутних чланова Штаба.
Уколико приликом гласања о појединим питањима, која су на дневном реду, нема
потребне већине, командант Штаба доноси коначну одлуку.
ЗАПИСНИК И ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕДНИЦА ШТАБА
Члан 21.
О раду на седници, води се записник.
О вођењу записника стара се надлежни орган општинске управе, одређен за
вођење стручних и административних послова за потребе Штаба, у сарадњи са
представником Управе за ванредне ситуације у Новом Саду.
Члан 22.
У записник се обавезно уноси:
1. ознака – број седнице Штаба која је по реду новог сазива Штаба ,почиње од
ред.бр. 1.
2. време и место одржавања седнице
3. имена присутних и одсутних чланова Штаба и имена осталих присутних лица
4. усвојене примедбе на записник са претходне седнице
5. усвојени дневни ред
6. кратак садржај предмета по свакој тачки дневног реда, имена лица, која су
учествовала у претресу, по потреби њихова излагања у кратким цртама,
7. констатација о завршетку, одлагању и прекиду седнице
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Члан 23.

Сваки члан Штаба, може захтевати, да се његова изјава или издвојено мишљење
по појединим питањима, унесе у записник.
Члан 24.
Записник са седнице потписује командант Штаба, или (по овлашћењу) заменик
команданта, као и начелник Штаба.
Члан 25.
Уз записник се прилаже материјал, који је разматран на седници, донета акта и
друга потребна документа, што чини саставни део записника.
Записник се као документ трајне вредности чува у надлежном општинском органу
Општине Бачки Петровац .
Један примерак материјала, који се разматра на седници и записник са одржане
седнице, чува се у Управи за ванредне ситуације у Новом Саду.
О изради и чувању записника са седница Штаба, стара се надлежни орган Општине
Бачки Петровац и начелник Штаба.
ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ АКАТА ШТАБА
Члан 26.
Права предлагања аката, има командант, заменик команданта, начелник и сваки
члан Штаба, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, надлежни општински орган
управе, као и стручно-оперативни тим Штаба.
По правилу, сваки предлог мора се претходно изучити, уколико Штаб другачије не
одлучи.
При изради аката, предлагачи су обавезни, да координирају активности по
заједничким питањима, која се разматрају на седницама Штаба.
Члан 27.
Своје акте, Штаб доноси на седници у писменом облику.
Члан 28.
Акта Штаба спроводе и извршавају на територији Општине Бачки Петровац , сви
субјекти, на које се акта односе, у границама прописаних Законом и другим приписима,
која регулишу надлежност одређених субјеката.
Надлежни орган одређен за спровођење стручних и административних послова,
стара се, да органи из претходног става, буду на време обавештени о актима Штаба, које
се на њих односе.
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РАД СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИХ ТИМОВА ШТАБА
Члан 29.
Стручно-оперативни тимови Штаба, раде у седницама и састанцима, који се
припремају и сазивају аналогно одредбама овог Пословника, уколико решењем
Општинског штаба за ванредне ситуације о образовању ових тимова, није другачије
решено.
Штаб може сазвати седницу стручно-оперативног тима, по својој иницијативи,
према потреби и издати задатак, који треба тим да изврши.
Акта, која се предлажу на седници стручно-оперативних тимова, потписује њихов
руководилац и предлаже Штабу на разматрање и усвајање.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Овај Пословник, ступа на снагу осмог дана од дана објављивању у «Сл.листу
Општине БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Срђан Симић, с.р.
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