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55.
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 XX
седници одржаној дана 20.07.2018. 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;

Страна 2 од 20

24. јула 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 5

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
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. 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);
12. 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);
13. 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);
14. 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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15. 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;
16. 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;
17. 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;
18. 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;
19. 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 15. 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 1-15 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.46-64/2018-05 од 03.07.2018. 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.

18.396,80 евра у динарској

у члану 1. тачка 2.

18.396,80 евра у динарској

у члану 1. тачка 3.

18.396,80 евра у динарској

у члану 1. тачка 4.

23.910,40 евра у динарској

у члану 1. тачка 5.

19.427,20 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.

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

18.790,40 евра у динарској
22.659,20

евра у динарској

у члану 1. тачка 8.

17.932,80 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. 18.177,50 евра у динарској
у члану 1. тачка 12. 17.667,50 евра у динарској
у члану 1. тачка 13. 17.667,50 евра у динарској
у члану 1. тачка 14. 14.277,50 евра у динарској
у члану 1. тачка 15. 12.516,40 евра у динарској

Почетна купопродајна цена некретнине наведене у члану 1. тачка 16-19 ове Одлуке
утврђена је на основу Извештаја о процени тржишне вредности непокретности, који је
сачинио „ЛИНК ТИМ“, Агенција за инжењеринг и вештачења Милан Ракочевић ПР из Новог
Сада од 12.02.2018.године , и износи:
1. За некретнину
противвредности,
2. За некретнину
противвредности,
3. За некретнину
противвредности,
4. За некретнину
противвредности.

наведену у члану 1. тачка 16.

4.165,00 евра у динарској

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

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.
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).
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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.
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.
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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: 011-43/2018-02
Дана: 20.07.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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56.
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 3. став 1. тачка 6.
и члана 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и
104/2016), члана 19. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС“, бр.
20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др-закон,
120/2012-одлука УС и 84/2013-одлука УС), члана 127. став 3. Одлуке о комуналним
делатностима („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 4/2018) и члана 34. став 1.
тачка 7. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст (“Службени лист Општине
Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XX седници,
одржаној дана 20.07.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЕКСХУМАЦИЈЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се поступак ексхумације (ископавања) посмртних остатака
умрлих лица на територији Општине Бачки Петровац.
Члан 2.
Ексхумација (ископавање) посмртних остатака умрлих лица по захтеву породице,
сродника и других овлашћених лица и органа се врши на основу сагласности санитарне
инспекције и решења којим се одобрава ексхумација донетог од надлежног органа
Општинске управе Општине Бачки Петровац – Одељења за привреду, урбанизам,
комунално-стамбене и инспекцијске послове (у даљем тексту: Одељење).
Члан 3.
Посмртни остаци сахрањених почивају у гробном месту 20 година од дана
сахрањивања.
Члан 4.
Захтев за ексхумацију може поднети овлашћено лице Одељењу по следећем
редоследу: брачни друг умрлог, ванбрачни друг уз одговарајуће доказе о постојању
ванбрачне заједнице, дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено) и родитељи умрлог.
Трошкове ексхумације сноси лице односно орган по чијем захтеву се она врши.
Изузетно, трошкове ексхумације која се врши ради привођења гробља другој
намени сноси Општина Бачки Петровац.
Члан 5.
Уз захтев се подноси:
- извод из књиге умрлих за покојника,
- доказ о сродству са покојником (извод из књиге рођених, венчаних и сл.),
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- потврда предузећа које управља гробљем са подацима о гробном месту на коме
је сахрањен покојник (ред.бр.гроба и парцела), именом закупца гробног места и
временом трајања закупа,
- потврда предузећа које управља гробљем са подацима о обезбеђеном гробном
месту (ред.бр.гроба и парцела), именом закупца гробног места и временом
трајања закупа,
- сагласност сродника по редоследу наведен у члану 4. став 1 ове Одлуке,
- сагласности надлежне санитарне инспекције,
- доказ о плаћеним трошковима за ексхумацију.
Члан 6.
По пријему захтева Одељење проверава да ли је достављена потпуна и уредна
документација, наведена у члану 5. ове одлуке, а уколико није, службеним путем од
надлежних органа или организација прибавља потребну документацију.
Након провере достављене документације, уколико су испуњени сви услови
прописани законом, овом одлуком и важећим прописима, Одељење доноси решење
којим одобрава ексхумацију.
Ексхумацији се не може приступити без решења о одобравању ексхумације
издатог од стране Одељења.
Ако Одељење утврди да нису испуњени услови прописани законом, овом одлуком
и важећим прописима односно ако поднет захтев није основан - донеће решење којим
одбија захтев односно ако приложена документација није потпуна - захтев ће решењем
одбацити као непотпун.
Против решења из става 3. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу
Општине Бачки Петровац у року од 15 дана од дана пријема решења.
Члан 7.
Након прибављене сагласности за ексхумацију од санитарне инспекције и решења
којим се одобрава ексхумација донето од стране Одељења, јавно комунално предузеће,
привредно друштво, предузетник и други привредни субјекат – који су регистровани код
надлежног органа за обављање делатности ексхумације могу отпочети са ексхумацијом
посмртних остатака.
Приликом ексхумације посмртних остатака умрлог лица јавна комунална
предузећа, привредна друштва, предузетници и други привредни субјекти који врше
ексхумацију морају поштовати одредбе Закона о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилника о условима и начину
поступања са посмртним остацима умрлог лица („Службени гласник РС“, бр. 96/2016).
Члан 8.
Ексхумација се може вршити:
-после протека рока почивања, када се гробна места користе за ново сахрањивање,
-пре протека рока почивања,
-ради судског увиђаја,
-ради привођења гробља другој намени,
-ради сахрањивања посмртних остатака на другом месту после протека пет година
од сахрањивања.
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Решење о одобравању ексхумације доноси Одељење уколико се ископавање и
пренос умрлог лица врши из једног гробног места ради сахране у друго гробно место.
Из оправданих разлога санитарна инспекција може дати сагласност за ексхумацију
и пре протека рока од 5 година.
Изузетно, у случају ексхумације ради судског увиђаја, сагласности прибавља
наручилац судског увиђаја.
Члан 9.
Јавно комунално предузеће, привредно друштво, предузетник и други привредни
субјекат – који су регистровани код надлежног органа за обављање делатности
ексхумације врше ексхумацију а истој присуствује подносилац захтева и санитарни
инспектор.
Јавно комунално предузеће, привредно друштво, предузетник и други привредни
субјекат достављају Општинском већу Општине Бачки Петровац ценовник за вршење
услуга ексхумације на сагласност и по истом наплаћују услуге ексхумације.
Услуге ексхумације јавно комунално предузеће, привредно друштво, предузетник и
други привредни субјекат мора наплатити по ценовнику на који је дало сагласност
Општинско веће Општине Бачки Петровац.
О извршеним ексхумацијама јавна комунална предузећа, привредна друштва,
предузетници и други привредни субјекти воде евиденцију.
Приликом ексхумације води се рачуна о пијетету.
Ексхумација посмртних остатака у циљу њиховог преношења врши се у периоду
октобар – април и не може се вршити у времену од 1.маја до 30.септембра, као и у случају
када од дана сахрањивања до дана ексхумације није протекло пет година.
Изузетно, ексхумација ради судског увиђаја може се вршити и мимо рокова
утврђених у претходном ставу.
Члан 10.
Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај
јавно комунално предузеће, привредно друштво односно други привредни субјекат, ако:
1. поступи супротно члану 6. став 3. ове одлуке,
2. са ексхумацијом отпочне без прибављене сагласности од санитарне инспекције и
решења којим се одобрава ексхумација донето од стране Одељења(члан 7. став 1.
ове одлуке),
3. приликом вршења ексхумације не поштује одредбе Закона о заштити
становништва од заразних болести и Правилника о условима и начину поступања
са посмртним остацима умрлог лица (члан 7. став 2 ове одлуке),
4. ексхумацију врши супротно члану 8. став 1.ове одлуке,
5. услуге ексхумације не наплаћује по ценовнику на који је дало сагласност
Општинско веће Општине Бачки Петровац (члан 9. став 3.ове одлуке),
6. приликом ексхумације не води рачуна о пијетету (члан 9. став 5 ове одлуке),
7. ексхумацију посмртних остатака врши супротно члану 9. став 6. ове одлуке),
8. ако поступи супротно одредбама ове одлуке.
За прекршаје из члана 10 став 1. ове одлуке казниће се одговорно лице у јавном
комуналном предузећу, привредном друштву и другом привредном субјекту, новчаном
казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
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За прекршаје из члана 10. став 1. ове одлуке новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако поступи супротно одредбама ове одлуке.
Члан 11.
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: 011-44/2018-02
Дана: 20.07.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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57.
На основу чл. 189. т. 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони), чл. 42. т. 6 Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и чл. 34. т. 7. Статута Општине Бачки
Петровац - пречишћени текст („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина
Општине Бачки Петровац, на својој XX седници, одржаној дана 20.07.2018. године, донела
је

ОДЛУКУ

О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин остваривања права на регресирање
трошкова превоза ученика и студената у Општини Бачки Петровац.
Члан 2.
Право на регресирање трошкова превоза у међуградском и међумесном
саобраћају имају ученици и студенти са пребивалиштем на територији Општине Бачки
Петровац, који свакодневно путују од места становања до школе и користе месечну
превозну карту, и то:
I.
II.
-

у висини од 100% износа цене месечне карте:
ученици основне школе који путују на удаљености већој од четири километра до
седишта школе;
ученици и студенти чланови домаћинства корисника новчане социјалне помоћи;
ученици и студенти са сметњама у развоју и/или инвалидитетом;
у висини од 50% износа цене месечне карте:
сви остали ученици средњих школа и студенти који испуњавају услове.
Члан 3.

Ученицима и студентима признаје се право на регресирање трошкова превоза ако
испуњавају следеће услове:
- имају пребивалиште на територији Општине Бачки Петровац;
- свакодневно путују на међумесној или међуградској релацији до установе
основног, средњег, односно високог образовања (нису корисници смештаја у
ученичким или студентским домовима);
- школују се на терет буџета;
- први пут уписују годину студија;
- нису корисници студентских стипендија и кредита од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине и других организација
и предузећа.
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Члан 4.

За остварење права на регресирање превоза ученика и студената неопходно је
поднети следећу документацију:
- попуњен и потписан захтев од стране пунолетног ученика или студента, односно
законског заступника малолетног ученика (родитељ, усвојилац, старатељ,
хранитељ);
- изјава у складу са одредбама члана 103. став 3. Закона о општем управном
поступку;
- потврда школе да ученик редовно похађа школу;
- фотокопију месечне превозне карте;
- потврда од факултета, да је студент редовно уписао годину студија и да се школује
о трошку буџета;
- фотокопија документа који доказује идентитет ученика односно студента (лична
карта или извод из МКР);
- фотокопија картице текућег рачуна ученика, студента, односно законског
заступника.
Члан 5.
Признавање права на регресирање трошкова превоза врши Општинска управа
Општине Бачки Петровац преко Одељења за општу управу, друштвене службе и опште
заједничке послове, на основу ове одлуке, посебним решењем за сваког ученика, односно
студента.
Захтеви за признавање права на регресирање трошкова превоза, са потребном
документацијом, подносе се за сваку школску годину, по правилу почетком школске
године.
Ученици и студенти којима је признато право на регресирање трошкова превоза,
дужни су да Одељењу за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове
достављају фотокопију месечне превозне карте за сваки месец у којем користе услуге
превоза, најкасније до 10. дана у месецу.
На основу достављених фотокопија месечних превозних карата Одељење за општу
управу, друштвене службе и опште заједничке послове, саставља списак корисника права
на регресирање трошкова превоза и доставља га Одељењу за буџет, финансије и пореску
администрацију, најкасније до 20. дана у месецу.
Списак корисника из става 3. овог члана саставља се за сваки месец у којем се
одржава настава, односно предавања, закључно са јуном месецом, и треба да садржи:
име, презиме, адресу, ЈМБГ, број текућег рачуна и релацију путовања корисника, као и
појединачне износе новчаних средстава на име регресирања трошкова превоза.
Члан 6.
Реализацију решења о признавању права на регресиране трошкова превоза врши
Општинска управа Општине Бачки Петровац преко Одељења за буџет, финансије и пореску
администрацију, које на основу списка из члана 5. став 4. и 5. ове одлуке корисницима
уплаћује припадајућа новчана средства на име регресирања трошкова превоза, најкасније
до краја месеца у којем корисници користе услуге превоза.
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Члан 7.

Средства за реализацију ове одлуке обезбеђују се у буџету Општине Бачки
Петровац.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу
Општине Бачки Петровац а примењује се од 1. септембра 2018. године.
Члан 9.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о регресирању
трошкова превоза ученика и студената са пребивалиштем у Општини Бачки Петровац број
011-49/2017-02 од 20.07.2017. године, донета од стране Скупштине Општине Бачки
Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 6/2017).

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-45/2018-02
Дана: 20.07.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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58.
На основу чл. 17. ст. 7. Закона о библиотечко-информационој делатности („Сл.
гласник РС”, бр. 52/2011) и чл. 39. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016
и 30/2016 - испр.), чл. 32. т. 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и чл. 34. т. 10. Статута Општине
Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) Скупштина
Општине Бачки Петровац, на својој XX седници одржаној дана 20.07.2018. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора
Библиотеке „Штефан Хомола“ са п.о. Бачки Петровац
I
Разрешава се вршилац дужности директора Библиотеке „Штефан Хомола“ са п.о.
Бачки Петровац Ана Спевак, професор словачког језика и књижевности из Бачког
Петровца, ул. Јармочна бр. 21, именована решењем Скупштине Општине Бачки Петровац,
бр. 011-70/2017-02, од 20.07.2017. године, због именовања директора на основу
спроведеног јавног конкурса.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-47/2018-02
Дана: 20.07.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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59.
На основу чл. 17. ст. 7. Закона о библиотечко-информационој делатности („Сл.
гласник РС”, бр. 52/2011) и чл. 35. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016
и 30/2016 - испр.), чл. 32. т. 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и чл. 34. т. 10. Статута Општине
Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) Скупштина
Општине Бачки Петровац, на својој XX седници одржаној дана 20.07.2018. године, донела
је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора
Библиотеке „Штефан Хомола“ са п.о. Бачки Петровац
I
Именује се Ана Спевак, професор словачког језика и књижевности из Бачког
Петровца, ул. Јармочна бр. 21, за директора Библиотеке „Штефан Хомола“ са п.о. 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: 011-48/2018-02
Дана: 20.07.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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60.
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 54. седници одржаној дана
12.07.2018. године, једногласно је донело

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 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 0602-0009 – 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 456.000,00 динара за повећање апропријације 132 у разделу 4, глава
00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, ради исплате
судских поравнања , ек. класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету
од стране државних органа, за обезбеђивање средстава за реализацију.
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: 016-4/146-2018
Датум: 12.07.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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61.
На основу чл.15, став 1, тачка 10; чл.46; чл.48, став 2 и 3 и чл.49а, став 1. Закона о
ванредним ситуацијама (Сл. гл. РС бр.111/09; 92/11 и 93/12); на основу чл.20, став 1, тачка
19. Закона о локалној самоуправи (Сл. гл. РС бр.129/07 и 83/14); на основу чл. 87, став 1,
тачка 9. Статута Општине Бачки Петровац ( Сл. лист Општине Бачки Петровац 1/2014 –
пречишћен текст) ,у складу са чл. 8. И 9, став 1. Уредбе о садржају и начину израде
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Сл. гл. РС бр. 8/11) и Упутством о
методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа
и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Сл. гл. РС бр. 18/17), Општинско
веће Општине Бачки Петровац, на својој 55. седници одржаној дана 19.07.2018. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗРАДИ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Члан 1.
Овим решењем се приступа изради Процене угрожености од елементарних
непогода и других несрећа Општине Бачки Петровац(у даљем тексту Процена) и Планa
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине Бачки Петровац ( у даљем тексту
План) у складу са новим Упутством за израду процене угрожености од елементарних
непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Сл.
гл. РС бр. 18/17).
Члан 2.
У циљу усклађивања наведених докумената са новим Упутством Општинско веће
Бачки Петровац о д р е ђ у ј е :
1.Општинску управу Бачки Петровац као носиоца израде Процене и Плана , са основним
задатком да окупи, информише и усмерава све субјекте са територије општине који
партиципирају у изради Процене и Плана.
Члан 3.
Ради израде Процене и Плана формира се радна група за израду у саставу:
1. ЈОВАН СТЕПАНОВИЋ, оперативни руководилац радне групе, лице са лиценцом за
израду Процене и Плана. Са лицем са лиценцом се склапа уговор о изради Процене и
Плана за ванредне ситуације;
2. ЈАН ТОРДАЈИ, саветник на пословима одбране, ванредних ситуација и БЗР у Општинској
управи Бачки Петровац.
3. МИЛАН АНУШЈАК, за сагледавање постојећег стања, могућих опасности; расположивих
снага и средстава у области електроенерегетске инфраструктуре на територији Општине
Бачки Петровац (члан Општинског већа Општине Бачки Петровац);
4. НЕБОЈША СТОЈИСАВЉЕВИЋ, за сагледавање постојећег стања, могућих опасности;
расположивих снага и средстава у области саобраћајне инфраструктуре на територији
Општине Бачки Петровац;
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5. АНА БОЛДОЦКИ ИЛИЋ И БИЉАНА ДРАКУЛИЋ, за сагледавање постојећег стања,
могућих опасности; расположивих снага и средстава у области здравствене и социјалне
заштите на територији Општине Бачки Петровац (представник Дома здравља и Центра за
социјални рад);
6. ОНДРЕЈ БОВЂИШ, за сагледавање постојећег стања, могућих опасности; расположивих
снага и средстава у области водопривредне инфраструктуре на територији Општине Бачки
Петровац;
7. ЉУБОМИР КАБИЋ И ДУШАН РАШЕТА, за сагледавање постојећег стања, могућих
опасности; расположивих снага и средстава у области снабдевања становништва водом за
пиће и храном на територији Општине Бачки Петровац (представник ЈКП и представник
Општинске управе);
8. ЈАРОСЛАВ СПЕВАК, за сагледавање постојећег стања, могућих опасности; расположивих
снага и средстава у области заштите о пожара, експлозија и других техничко-технолошких
несрећа на територији Општине Бачки Петровац ( представник ДВД-ВСЈ);
9. ПАВЕЛ КАНАС И ТАТЈАНА МИЛИНА ТУРАНОВА, за сагледавање постојећег стања,
могућих опасности; расположивих снага и средстава у области биљних болести и болести
животиња на територији Општине Бачки Петровац (представник Ветеринарске станице и
представник Општинске управе).
Члан 4.
Начин израде Процене
- Општинска управа окупља Радну групу за израду Процене; врши информисање
Радне групе; одређује задатке Радној групи; указује на прелиминарну
идентификацију могућих опасности по територију Општине;
- сваки припадник Радне групе даје своје стручно мишљење поводом свог задатка из
своје области у односу на могућу опасност;
- за сваку врсту опасности се израђује могући сценарио са могућим последицама по
штићене вредности на територију општине;
- врши се процена ризика за сваку идентификовану опасност тако што се утврђује
природа и степен ризика; стање угрожености; последице које могу угрозити
штићене вредности;
- израђују се матрице ризика;
- израђују се картографски прикази ризика;
- врши се вредновање ризика упоређивањем резултата анализе ризика при чему се
дефинише прихватљивост ризика или предузимање адекватних мера да би се
ризик умањио;
- лице са лиценцом приступа изради Процене која има општи и посебан део (у
складу са Упутством о методологији за израду процене угрожености од
елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама (Сл. гл. РС бр. 18/17).
У току израде Процене користити следећу документацију:
- Просторни план Општине Бачки Петровац;
- документацију из области урбанистичког планирања;
- постојећа усвојена Процена,
- Оперативни план заштите од поплава;
- статистичке прегледе за територију Општине Бачки Петровац
- други документи и показатељи.
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Члан 5.

1. Поступак до усвајања – доношења Процене
На сублимирани предлог Процене од стране лица са лиценцом за израду процене
Општинско веће ће затражити мишљење Општинског штаба за ванредне ситуације, а
потом и сагласност на Процену од Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.
Усклађивање Процене према евентуалним примедбама Општинског штаба за
ванредне ситуације или Сектора за ванредне ситуације вршиће лице са лиценцом из
састава Радне групе у прописаном законском року.
По усвајању-доношењу Процене од стране Општинског већа приступа се изради –
усклађивању са новим Упутством и методологијом Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама Општине Бачки Петровац.
2. Ажурирање Процене након њеног доношења
Процена је докуменат који захтева стално дограђивање и ажурирање. То се
постиже на основу сталног праћења стања на територији општине у односу на могуће
опасности, као и на основу нових научних и стручних сазнања која могу бити од користи за
доградњу и ажурирање Процене.
Члан 6.
Финансијска средства за израду Процене опасности од елементарних непогода и
других несрећа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине Бачки
Петровац обезбедиће се у Буџету Општине Бачки Петровац.
Члан 7.
Решење доставити:
- Општинској управи Бачки Петровац,
- Стручно-оперативном руководиоцу тима, лицу са лиценцом за израду Процене и
Плана,
- свим члановима стручно-оперативног тима,
- архиви.
Члан 8.
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/155-2018
Дана: 19.07.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.

Страна 20 од 20

24. јула 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 5

C I P - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I S S N 1452 – 3833
COBISS.SR-ID 63207431
Издавач: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ул. Коларова 6
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: дипл. прав. Светослав Мајера
УРЕДНИШТВО: дипл. прав. Светослав Мајера
Даниела Лачокова, проф.
ТИРАЖ: 110.
ШТАМПА: и з д а в а ч .

