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53.
На основу члана 32. став 1. тачка 1, члана 41. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14 - други закон, 101/16 - други
закон и 47/18) и члана 32. став 1. тачка 1. Статута Општине Бачки Петровац ("Службени
лист Општине Бачки Петровац“, број 3/2019), Скупштина општине Бачки Петровац, на
својој XXVIII седници одржаној дана 19.06.2019. године, донела је

ПОСЛОВНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
1. Предмет уређивања
Члан 1.
Пословником Скупштине општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Пословник)
уређује се: конституисање, организација и рад Скупштине општине Бачки Петровац (у
даљем тексту: Скупштина), начин остваривања права и дужности одборника, јавност рада,
као и друга питања везана за рад Скупштине и њених радних тела.
Члан 2.
Скупштина је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти,
утврђене Уставом, законом и Статутом Oпштине Бачки Петровац (у даљем тексту: Статут).
Скупштину чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним
гласањем, у складу са законом и Статутом.
Члан 3.
Скупштину представља и заступа председник Скупштине.
2. Језик, писмо и родна неутралност израза
Члан 4.
На територији Општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Општина) у равоправној
службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо и словачки језик и његово писмо, у
складу са законом.
Члан 5.
Сви појмови у овом Пословнику употребљени у граматичком мушком роду
подразумевају мушки и женски природни род.
Именице које означавају службене позиције, положаје и функције у Општини
користе се у облику који изражава пол лица које је њихов носилац.
3. Печат Скупштине
Члан 6.
Печат Скупштине је округлог облика, пречника 50 мм, са грбом Републике Србије у
средини.
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Текст печата на српском језику, ћириличким писмом и словачком језику,
латиничним писмом, исписан је у концентричним круговима око грба Републике Србије.
У спољашњем кругу, исписан је текст: ''Република Србија''.
У првом, унутрашњем кругу, исписан је текст: „Аутономна Покрајина Војводина“.
У другом, унутрашњем кругу, исписан је текст: ''Општина Бачки Петровац“.
У трећем, унутрашњем кругу, исписан је текст: „Скупштина општине Бачки
Петровац''.
У дну печата исписано је седиште: „Бачки Петровац“.
Печат Скупштине поверава се на чување секретару Скупштине.
II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
1. Сазивање конститутивне седнице
Члан 7.
Конститутивну седницу новог сазива Скупштине, после спродених избора за
одборнике Скупштине, сазива председник Скупштине из претходног сазива, у року од 15
дана од дана објављивања коначних резултата избора.
Ако је председник Скупштине из претходног сазива одсутан, спречен или не жели да
сазове конститутивну седницу у року из става 1. овог члана, то може учинити најстарији
одборник из претходног сазива који то прихвати, који је овлашћен да сазове конститутивну
седницу у року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана.
Уз позив за конститутивну седницу организациона јединица Општинске управе
надлежна за скупштинске послове сваком кандидату за одборника обавезно доставља
Статут, овај Пословник, Извештај Изборне комисије општине (у даљем тексту: Изборна
комисија) о спроведеним изборима и Етички кодекс понашања функционера локалне
самоуправе у Србији (у даљем тексту: Етички кодекс).
2. Председавање конститутивном седницом
Члан 8.
Конститутивном седницом, до избора председника Скупштине, председава
најстарији кандидат за одборника који је присутан на седници и који се прихвати те
дужности (у даљем тексту: председавајући) а у раду му помажу секретар Скупштине из
претходног сазива и најмлађи кандидат за одборника који је присутан на седници и који се
прихвати те дужности.
Пре почетка седнице, организациона јединица Општинске управе надлежна за
скупштинске послове утврђује укупан број присутних и обавештава председавајућег да ли
је присутан потребан број кандидата за одборнике за рад и одлучивање.
Одредбе овог Пословника које се односе на овлашћења председника Скупштине,
сходно се примењују и на овлашћења председавајућег конститутивне седнице.
3. Дневни ред конститутивне седнице
Члан 9.
На конститутивној седници Скупштине врши се потврђивање мандата одборника,
избор председника и постављање секретара Скупштине.
Осим обавезних тачака дневног реда из става 1. овог члана, конститутивна седница
Скупштине може имати следеће тачке дневног реда:

Страна 3 од 82

21. јуна 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 5

извештај Изборне комисије о спроведеним изборима;
именовање чланова Верификационог одбора;
разматрање извештаја Верификационог одбора;
доношење одлуке о потврђивању мандата одборника;
полагање заклетве изабраних одборника;
избор заменика председника Скупштине;
избор извршних органа општине;
избор чланова Комисије за административно-мандатна питања.
Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и
постављењем секретара Скупштине.
-

4. Потврђивање мандата одборника
Члан 10.
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 4 године,
односно до престанка мандата одборника тог сазива Скупштине.
О потврђивању мандата одборника одлучује Скупштина на конститутивној седници.
Потврђивање мандата одборника врши се на основу уверења о избору за
одборника и извештаја Изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике.
Потврђивањем мандата новоизабраних одборника престају функције председника
и заменика председника Скупштине из претходног сазива.
5. Верификациони одбор
Члан 11.
На почетку конститутивне седнице, на предлог председавајућег, Скупштина већином
гласова присутних кандидата за одборнике именује Верификациони одбор од 3 члана, које
предлажу три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у
Скупштини.
Верификационим одбором председава његов најстарији члан.
Верификациони одбор ради на седници којој присуствују сви чланови одбора и
одлучује већином гласова чланова одбора.
Када Скупштина потврди мандате одборника, Верификациони одбор престаје са
радом.
Члан 12.
По именовању Верификационог одбора, председавајући одређује паузу у раду
Скупштине најдуже до 60 минута, како би се састао Верификациони одбор.
На основу извештаја Изборне комисије, Верификациони одбор утврђује да ли су
подаци из уверења о избору сваког кандидата за одборника истоветни са подацима из
извештаја Изборне комисије, као и да ли је уверење издато од Изборне комисије као
надлежног органа, те о томе подноси писани извештај Скупштини који садржи предлог да
ли треба потврдити мандате одборника.
Извештај и предлог из става 2. овог члана Верификациони одбор доноси већином
гласова.
Члан 13.
Извештај Верификационог одбора садржи предлог:
- за потврђивање мандата одборника;
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да се не потврде мандати појединих кандидата за одборника, са образложењем (у
случају смрти кандидата за одборника или наступања другог разлога за
недодељивање мандата новом одборнику);
да се одложи потврђивање мандата појединих кандидата за одборника (у случају
неслагања, односно неистоветности података из Уверења о избору и извештаја
Изборне комисије или издавања Уверења о избору од стране неовлашћеног
органа).

Члан 14.
Председавајући Верификационог одбора подноси Скупштини извештај.
О извештају Верификационог одбора Скупштина расправља у целини.
После завршене расправе, уколико Верификациони одбор не оспори ни један
мандат, о његовом извештају Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.
Ако Верификациони одбор у свом извештају, односно поједини кандидат за
одборника на самој седници, предложи да се потврђивање мандата поједином кандидату
за одборника одложи или да му се мандат не потврди, Скупштина о томе посебно гласа.
Члан 15.
О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја Верификационог одбора,
Скупштина одлучује јавним гласањем.
У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени у
складу са Законом о локалним изборима и који имају уверење Изборне комисије да су
изабрани.
Члан 16.
Скупштина може да ради и одлучује када су потврђени мандати више од 1/2
одборника.
Скупштина може одложити верификацију мандата појединог кандидата за
одборника и затражити од Изборне комисије да изврши проверу ваљаности уверења о
избору за одборника и о томе обавести Скупштину најкасније у року од 8 дана.
По извршеној провери из става 2. овог члана, кандидату за одборника коме је
верификација мандата одложена, мандат се потврђује или се мандат додељује другом
кандидату за одборника са листе, у складу са законом.
Члан 17.
Даном потврђивања мандата новоизабраних одборника престаје мандат одборника
Скупштине из претходног сазива.
6. Потврђивање мандата одборника после конституисања Скупштине
Члан 18.
Када Скупштина после конституисања одлучује о потврђивању мандата нових
кандидата за одборника, у гласању поред одборника могу учествовати и кандидати за
одборнике којима су мандати додељени у складу са законом и који имају уверење
Изборне комисије да су изабрани.
Послове Верификационог одбора, после конституисања, врши Комисија за
административно-мандатна питања.

Страна 5 од 82

21. јуна 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 5

7. Заклетва
Члан 19.
После доношења одлуке о потврђивању мандата, новоизабрани одборници полажу
заклетву, гласно изговарајући текст заклетве који чита председавајући.
Текст заклетве гласи: "Заклињем се да ћу права и дужности одборника Скупштине
општине Бачки Петровац извршавати у складу са Уставом Републике Србије, законом и
Статутом Општине Бачки Петровац а у интересу грађана Општине Бачки Петровац".
По обављеној заклетви, одборници потписују текст заклетве који се прилаже
изборном материјалу.
Истовремено, одборник може да потпише и изјаву да је упознат са садржином
Етичког кодекса.
Одборници који нису присуствовали конститутивној седници, или им је мандат био
оспорен па касније потврђен, заклетву дају на првој наредној седници којој присуствују,
после потврђивања њихових мандата.

III ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ
СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
1. Избор председника Скупштине
Члан 20.
Председник Скупштине бира се на конститутивној седници из реда одборника, на
предлог најмање 1/3 одборника, на мандатни период од 4 године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.
Члан 21.
Предлог кандидата за председника Скупштине подноси се председавајућем у
писаном облику, након потврђивања мандата одборника.
Ради припреме предлога из става 1. овог члана, председавајући може, на предлог
сваког одборника коме је мандат потврђен, да одреди паузу у трајању до 30 минута.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, податак о
страначкој припадности кандидата односно назнаку да кандидат не припада ни једној
политичкој опцији, краћу биографију, образложење, потписе предлагача, име и презиме
известиоца у име предлагача и сагласност кандидата у писаном облику.
Председавајући упознаје одборнике са свим поднетим предлозима кандидата за
председника Скупштине.
Представник предлагача има право да у име предлагача усмено образложи предлог.
Предложени кандидат за председника Скупштине има право да се представи у виду
краћег обраћања Скупштини.
О предлогу кандидата за председника Скупштине отвара се расправа.
После расправе, Скупштина на предлог председавајућег, јавним гласањем утврђује
листу кандидата за председника Скупштине по азбучном реду презимена а испред имена
сваког кандидата ставља се редни број.
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2. Спровођење гласања
Члан 22.
По утврђивању листе кандидата из члана 21. овог Пословника, образује се Комисија
за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања од 3 члана (у даљем тексту:
Комисија).
За члана Комисије одређује се по један одборник са три изборне листе које су
добиле највећи број одборничких места у Скупштини.
Чланове Комисије бира Скупштина јавним гласањем, већином гласова присутних
одборника.
Председника Комисије бирају међусобно чланови Комисије.
Члан 23.
Кад се утврди листа кандидата за председника Скупштине, приступа се гласању.
Избор председника Скупштине врши се тајним гласањем у просторији где се
одржава конститутивна седница.
Члан 24.
Одборник може гласати само за једног кандидата за председника Скупштине.
Члан 25.
Гласање се врши гласачким листићима.
Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје и оверени су печатом
Скупштине.
Текст гласачког листића исписује се на српском језику, ћириличким писмом и на
словачком језику, латиничним писмом.
Број штампаних гласачких листића једнак је броју одборника.
Гласачки листић садржи: ознаку да се гласа за избор председника Скупштине,
колико се кандидата бира, редни број који се ставља испред имена кандидата, презиме и
име кандидата према редоследу утврђеном на листи кандидата и његова страначка
припадност односно назнака да кандидат не припада ни једној политичкој опцији као и
начин гласања.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога
одборник гласа а гласа се за једног од кандидата између кандидата чија су имена
наведена на гласачком листићу.
У случају да је предложен само један кандидат за председника Скупштине, на
гласачком листићу, испод његовог имена, стоји реч ''ЗА'' на левој а реч ''ПРОТИВ'' на десној
страни. Гласање се врши заокруживањем речи ''ЗА'' или ''ПРОТИВ''.
3. Ток гласања
Члан 26.
Председник Комисије објављује почетак гласања, прозива одборнике према списку
изабраних одборника, уручује им гласачки листић и заокружује редни број испред имена и
презимена одборника, као доказ да је одборнику уручен гласачки листић.
За гласање се обезбеђује гласачка кутија каква је прописана за избор одборника, као
и одговарајући параван, како би се омогућила и обезбедила сигурност и тајност гласања.
Гласачка кутија мора бити од провидног материјала, празна и пре почетка гласања
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запечаћена. Проверу исправности гласачке кутије и њено печаћење врше чланови
Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања.
Кад одборник попуни гласачки листић, пресавија га тако да се не види за кога је
гласао, прилази месту где се налази гласачка кутија и лично убацује у њу гласачки листић.
Члан 27.
Гласање се закључује онда када гласа и последњи одборник који жели да гласа.
Када је гласање завршено, председник Комисије констатује да је свим присутним
одборницима омогућено да гласају и закључује поступак гласања.
Комисија утврђује резултат гласања у истој просторији у којој је гласање и обављено
и о томе сачињава записник.
4. Утврђивање резултата гласања
Члан 28.
Утврђивање резултата гласања спроводи се на седници и то следећим редом:
1. утврђује се број припремљених гласачких листића;
2. утврђује се број одборника који присуствују седници;
3. утврђује се број одборника који су примили гласачки листић ради гласања;
4. утврђује се број неупотребљених, а неуручених гласачких листића, који се
печате у посебан коверат;
5.отвара се гласачка кутија и ако се утврди да је број гласачких листића у
кутији већи од броја одборника који су гласали, поступак се поништава и спроводи се
понављање гласања, а употребљени гласачки листићи се печате у посебан коверат;
6.ако се утврди да у гласачкој кутији има једнак или мањи број гласачких
листића од броја одборника који су гласали, наставља се поступак тако што се неважећи
гласачки листићи одвајају и печате у посебан коверат;
7.са сваког важећег гласачког листића чита се име кандидата који је добио
глас, што се евидентира на посебном обрасцу,
8.утврђује се број гласова који је добио сваки од предложених кандидата.
Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију који кандидат је изабран,
односно да ни један кандидат није изабран прописаном већином.
Члан 29.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, гласачки листић који
је попуњен тако да се не може утврдити за који је предлог одборник гласао, односно да ли
је одборник гласао ''ЗА'' или ''ПРОТИВ'' предлога, гласачки листић на коме је заокружен
већи број кандидата од броја који се бира, као и гласачки листић на коме је заокружен
нови кандидат који је дописан.
Члан 30.
О утврђивању резултата гласања Комисија саставља записник који потписују сви
чланови Комисије.
У записник се обавезно уноси датум и време гласања.
Председник Комисије је дужан да прочита записник из става 1. овог члана и објави
који кандидат је изабран, односно да ниједан кандидат није изабран прописаном
већином.
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Члан 31.
За председника Скупштине изабран је одборник који је добио већину гласова од
укупног броја одборника.
Члан 32.
Ако у првом кругу гласања ни један од предложених кандидата не добије потребну
већину, у другом кругу гласаће се о два кандидата која су у претходном кругу имала
највећи број гласова.
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја
одборника.
Ако ни у другом кругу ни један од предложених кандидата не добије потребну
већину гласова, поступак кандидовања и избора се понавља.
Члан 33.
Председник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата и преузима
даље вођење седнице.
Ако изабрани председник Скупштине није присутан на седници, председавајући
одборник наставља са председавањем до избора заменика председника Скупштине.
5. Избор заменика председника Скупштине
Члан 34.
Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по истом
поступку који је овим Пословником утврђен за избор председника Скупштине.
6. Постављење секретара и заменика секретара Скупштине
Члан 35.
Скупштина поставља секретара Скупштине на конститутивној седници Скупштине.
За секретара Скупштине може бити постављено лице које има стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством
од најмање три године.
Кандидата за секретара Скупштине предлаже председник Скупштине.
Предлог кандидата за секретара Скупштине подноси се Скупштини у писаном
облику.
Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, краћу биографију,
образложење и сагласност кандидата дату у писаном облику.
Члан 36.
Секретар Скупштине поставља се јавним гласањем, на четири године и може бити
поново постављен.
За секретара Скупштине постављен је кандидат за кога гласа већина од присутног
броја одборника.
Постављењем секретара Скупштине престаје функција секретара Скупштине из
претходног сазива.
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Члан 37.
Уколико предложени кандидат не добије потребну већину гласова, председник
Скупштине поново ће предложити кандидата за секретара Скупштине.
До постављења секретара Скупштине послове из његове надлежности обављаће
секретар из претходног сазива Скупштине.

IV ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА
1. Избор извршних органа
Члан 38.
Извршне органе Скупштина, по правилу, бира на конститутивној или првој наредној
седници, а најкасније у року од месец дана од дана конституисања.
Председника општине и заменика председника Општине бира Скупштина, из реда
одборника, на време од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја
одборника Скупштине.
Чланове Општинског већа бира Скупштина, на време од 4 године, тајним гласањем,
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници.
Члан 39.
Председник Скупштине предлаже кандидата за председника Општине.
Предлог кандидата за председника Општине подноси се Скупштини у писаном
облику.
Предлог из става 2. овог члана садржи име и презиме кандидата, личну и радну
биографију, образложење и сагласност кандидата у писаном облику.
Члан 40.
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника
Општине из реда одборника, кога бира Скупштина на исти начин као председника
Општине.
Кандидат за председника Општине предлаже и кандидате за чланове Општинског
већа.
Предлог из става 1. и 2. овог члана садржи: име и презиме кандидата, назначење
функције за коју се кандидат предлаже, личну и радну биографију, образложење и
сагласност кандидата у писаном облику.
О кандидатима за председника Општине, заменика председника Општине и
чланове Општинског већа води се обједињена расправа.
Члан 41.
Скупштина истовремено и обједињено одлучује о избору председника Општине,
заменика председника Општине и чланова Општинског већа.
Члан 42.
Скупштина бира извршне органе Општине непосредном применом поступка који је
утврђен законом, Статутом и овим Пословником за избор председника и заменика
председника Скупштине.
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Члан 43.
Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције
престаје мандат одборника у Скупштини.
Председник Општине и заменик председника Општине су на сталном раду у
Општини.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички
мандат.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.
2. Разрешење и оставка извршних органа
Члан 44.
Председник општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на
образложени предлог најмање 1/3 одборника, на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати
у року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине, уз примену
минималног рока за сазивање седнице, у складу са законом.
Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели
предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине, пре
истека рока од 6 месеци од одбијања претходног предлога.
Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника
Општине и Општинског већа.
Члан 45.
Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, могу бити
разрешени пре истека времена на које су бирани, на предлог председника Општине или
најмање 1/3 одборника, на исти начин на који су изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или
члана Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини поднесе предлог за
избор новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која
истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору, у складу са одредбама овог
Пословника.
У случају да Скупштина општине разреши заменика председника Општине или
члана Општинског већа на предлог једне трећине одборника, председник Општине је
дужан да на првој наредној седници Скупштине општине поднесе предлог за избор новог
заменика председника Општине, односно члана Општинског већа.
Члан 46.
О поднетој оставци председника Општине, заменика председника Општине или
члана Општинског већа се не отвара расправа, већ се престанак функције због поднете
оставке само констатује, без гласања, тако што то чини председник Скупштине у име
Скупштине.
Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа
који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до
избора новог председника Општине, заменика председника Општине или члана
Општинског већа.
Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних органа Општине, с тим
да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог
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председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог
органа, ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.

V ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ
1. Председник Скупштине
Члан 47.
Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже
дневни ред, председава седницама, стара се о примени Пословника и остваривању
јавности рада Скупштине, потписује акта која доноси Скупштина, представља Скупштину,
остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о
благовременом и усклађеном раду радних тела Скупштине и врши друге послове утврђене
законом и Статутом.
Члан 48.
Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран,
уколико поднесе оставку, буде разрешен или му престане мандат одборника, на начин
утврђен законом.
Ако је оставка поднета на седници Скупштине усмено или у писаној форми,
Скупштина на истој седници, без отварања расправе и без гласања, констатује да је
председнику Скупштине престала функција.
Ако је оставка поднета између две седнице Скупштине у писаној форми, о оставци
председника Скупштине обавештавају се одборници Скупштине на почетку прве наредне
седнице Скупштине, без отварања расправе и без гласања.
Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је
изабран, на исти начин на који се бира.
Скупштина је обавезна да се о предлогу за разрешење председника Скупштине
изјасни на првој наредној седници од дана подношења захтева за разрешење.
Члан 49.
У случају престанка функције председника Скупштине пре истека времена на које је
изабран, Скупштина ће на истој, а најкасније на наредној седници, започети поступак
избора председника Скупштине, у складу са одредбама Пословника.
У случају из става 1. овог члана, дужност председника Скупштине, до избора новог,
врши заменик председника Скупштине.
Члан 50.
У случају престанка мандата одборника, председнику Скупштине престаје функција
председника даном одржавања седнице на којој је утврђено да му је мандат престао.
2. Заменик председника Скупштине
Члан 51.
Председник Скупштине има заменика који помаже председнику у обављању
послова из његове надлежности и замењује га у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност.
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Члан 52.
Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора
на ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини.
Заменик председника Скупштине може поднети оставку или бити разрешен са
функције по поступку предвиђеном овим Пословником за подношење оставке, односно
разрешење председника Скупштине.
3. Секретар Скупштине
Члан 53.
Секретар Скупштине стара се о обављању стручних и других послова у вези са
сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине присуствује седницама Скупштине и по потреби даје стручно
мишљење у вези примене овог Пословника и других питања везаних за рад Скупштине.
Секретар Скупштине одговоран је за благовремено достављање обавештења,
тражених података, списа и упутстава, када се они односе на делокруг и рад Скупштине.
Члан 54.
Скупштина може, на предлог председника Скупштине разрешити секретара
Скупштине и пре истека времена на које је постављен.
Секретар Скупштине може поднети оставку. У случају подношења оставке, секретару
Скупштине престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку,
односно на првој наредној седници Скупштине, ако је оставку поднео у периоду између
две седнице. О поднетој оставци не отвара се расправа, нити се одлучује, већ се престанак
функције секретара по овом основу само констатује.
4. Заменик секретара Скупштине
Члан 55.
Секретар Скупштине може имати заменика, који га замењује у случају његове
одсутности или спречености да обавља своју дужност.
Заменик секретара Скупштине се поставља и разрешава на исти начин и под истим
условима као и секретар Скупштине и може поднети оставку.

VI ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ
1. Образовање одборничке групе
Члан 56.
Одборници Скупштине имају право да образују одборничке групе.
Одборничку групу чине одборници једне политичке странке, коалиције политичких
странака или групе грађана која има најмање 3 одборника у Скупштини.
Одборничку групу од најмање 5 одборника могу удруживањем да образују и
одборници политичких странака, коалиције политичких странака или групе грађана које
имају мање од 3 одборника.
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Одборници који припадају политичкој странци или коалицији политичких странака
које су у изборима учествовале као странке или коалиције националних мањина могу да
формирају одборничку групу са најмање 5 одборника.
О образовању одборничке групе обавештава се председник Скупштине, коме се
подноси списак са потписима чланова одборничке групе. На списку се посебно назначава
шеф одборничке групе и његов заменик.
Одборник може бити члан само једне одборничке групе.
Одборник који није члан ниједне одборничке групе, доставља обавештење
председнику Скупштине да ће у Скупштини иступати самостално.
Члан 57.
Одборничка група учествује у раду Скупштине на начин утврђен овим Пословником.
Одборничка група заузима ставове о питањима која разматра Скупштина, покреће
иницијативу за разматрање појединих питања, предлаже доношење општих аката
Скупштине и предузима и друге активности у складу са овим Пословником.

2. Шеф одборничке групе
Члан 58.
Одборничку групу представља председник одборничке групе.
Одборничка група има заменика председника одборничке групе који га замењује у
случају одсутности или спречености.
У току седнице Скупштине, одборничка група може овластити једног свог члана да
представља одборничку групу по одређеној тачки дневног реда, о чему председник
одборничке групе обавештава председника Скупштине, најкасније до отварања расправе
по тој тачки дневног реда.
Ако одборничку групу представља заменик председника, односно овлашћени
представник, он преузима овлашћења председника одборничке групе.
Члан 59.
Председник одборничке групе, у писаном облику, обавештава председника
Скупштине о промени састава одборничке групе.
Приликом приступања нових чланова одборничкој групи, председник одборничке
групе доставља председнику Скупштине њихове потписане изјаве о приступању.
У случају да одборник иступа из састава одборничке групе, о томе писаним путем
обавештава председника Скупштине.
О образовању нове или о промени састава у постојећим одборничким групама,
председник Скупштине обавештава одборнике на првој наредној седници.
Члан 60.
Стручне и административно-техничке послове за потребе одборничких група
обавља организациона јединица Општинске управе – Служба Скупштине општине и
Општинског већа.
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VII РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ
Стална радна тела
Члан 61.
За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на
предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са
Статутом и овим Пословником, образују се стална радна тела Скупштине.
Стално радно тело прати стање у области за коју је образовано, извештава
Скупштину о томе и Скупштини предлаже мере за побољшање стања у области за коју је
основано.
Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, на мандатни
период за који су изабрани и одборници Скупштине.
Стално радно тело Скупштине има председника и 4 члана, осим ако законом није
одрђен већи број чланова.
Члан 62.
Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно
броју одборника које имају у Скупштини, осим за избор чланова Комисије за
административно-мандатна питања.
Одборник може бити члан највише 2 стална радна тела Скупштине.
Чланови Општинског већа не могу бити чланови радних тела Скупштине.
Поред одборника, чланови сталних радних тела Скупштине морају бити и грађани,
стручњаци за поједине области.
Чланове сталних радних тела из реда грађана - стручњаке за поједине области,
одборничким групама могу предлагати месне заједнице, јавне службе, као и удружења
грађана основана у области за коју се радно тело образује.
Члан 63.
О предложеној листи за избор чланова сталног радног тела Скупштина одлучује у
целини, јавним гласањем.
Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних одборника.
Ако стално радно тело не буде изабрано, цео поступак се понавља са новим
кандидатима.
Члан 64.
Председник Скупштине сазива прву седницу сталног радног тела.
Стално радно тело на првој седници из својих редова бира председника и заменика
председника већином гласова од укупног броја чланова, уколико законом није другачије
предвиђено.
До избора председника сталног радног тела, првом седницом председава
најстарији одборник, члан сталног радног тела.
Члан 65.
Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама
сталног радног тела, формулише закључке.
Заменик председника сталног радног тела замењује председника сталног радног
тела у случају његове одсутности или спречености.
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Члан 66.
Скупштина може, и пре истека времена на који су изабрани, разрешити поједине
чланове сталних радних тела и изабрати нове путем појединачног предлагања и избора.
Предлог за разрешење члана сталног радног тела може поднети председник
Скупштине, чланови сталног радног тела или одборничка група на чији је предлог тај члан
и изабран.
Члан сталног радног тела разрешен је када за то гласа већина одборника који
присуствују седници Скупштине.
1. Седнице сталних радних тела
Члан 67.
Председник сталног радног тела дужан је да сазове седницу на захтев најмање 1/3
чланова сталног радног тела, као и на захтев председника Скупштине. Рок за сазивање
седнице је 3 дана од дана подношења захтева.
Ако то не учини председник сталног радног тела у захтеваном року, седницу
сталног радног тела може сазвати председник Скупштине.
Члан 68.
Радна тела Скупштине раде у седницама којима присуствује већина чланова, а
одлучују већином гласова од укупног броја чланова.
Обавештење о датуму одржавања, дневном реду и материјали за седницу сталног
радног тела достављају се члановима сталног радног тела најкасније 2 дана пре
одржавања седнице.
Изузетно од става 2. овог члана, обавештење о датуму, дневном реду и материјали
за седницу могу се доставити и у краћем року, у ком случају је председник радног тела
дужан да на седници радног тела образложи такав поступак.
Изузетно од става 2. овог члана, седница радног тела може се сазвати и непосредно
пре почетка или у паузи заседања Скупштине, осим у случају када је на дневном реду
седнице радног тела предлог општег акта.
Члан 69.
На седницу сталног радног тела обавезно се позива представник предлагача, као и
обрађивача акта који се на седници разматра.
У раду сталног радног тела по позиву могу учествовати стручни и научни радници из
области која се разматра на седници сталног радног тела, без права одлучивања.
Седници сталног радног тела могу присуствовати и учествовати у раду без права
одлучивања и одборници који нису чланови тог сталног радног тела.
Члан 70.
У извршавању послова из свог делокруга, радно тело Скупштине може тражити од
надлежних органа и служби податке и информације од значаја за свој рад.
У циљу боље сарадње и координације и зависно од сродности тачака дневног
реда, два или више радних тела могу одржати заједничку седницу.
Члан 71.
По завршеној седници стално радно тело подноси Скупштини извештај који садржи
мишљења и предлоге сталног радног тела.
Мишљења и предлоге радних тела Скупштине потписује председник радног тела.
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Стално радно тело одређује известиоца који на седници Скупштине, по потреби,
образлаже извештај сталног радног тела.
Члан 72.
На захтев појединог члана радног тела, његово издвојено мишљење изнеће се
пред Скупштину у извештају, односно предлогу тог радног тела.
Члан радног тела Скупштине који је издвојио мишљење има право да га
образложи пре отварања расправе на седници Скупштине.
Члан 73.
На седници сталног радног тела води се записник, у који се обавезно уносе имена
присутних, предлози изнети на седници, ставови сталног радног тела, резултати сваког
гласања, свако издвојено мишљење, као и известиоци.
Записник са претходне седнице радног тела усваја се пре преласка на дневни ред.
2. Јавна слушања
Члан 74.
Стално радно тело може организовати јавно слушање о предлозима општих аката
које доноси Скупштина.
Јавно слушање из става 1. овог члана организује се ради прибављања
информација, односно стручних мишљења о предлогу општег акта који је у скупштинској
процедури, разјашњења појединих решења из предложеног или важећег општег акта,
разјашњења питања значајних за припрему предлога општег акта или другог питања које
је у надлежности сталног радног тела, као и ради праћења спровођења и примене важећег
општег акта.
Члан 75.
Предлог за организовање јавног слушања може да поднесе сваки члан сталног
радног тела.
Предлог из става 1. овог члана садржи тему јавног слушања и списак лица која
треба да присуствују јавном слушању.
Одлуку о организовању јавног слушања доноси стално радно тело.
О одлуци из става 3. овог члана, председник сталног радног тела обавештава
председника Скупштине.
Председник сталног радног тела на јавно слушање позива чланове сталног радног
тела, одборнике и друга лица чије је присуство од значаја за тему јавног слушања.
Позив из става 5. овог члана садржи тему, време и место одржавања јавног
слушања, као и обавештење о позваним учесницима.
Јавно слушање се одржава без обзира на број присутних чланова сталног радног
тела.
Након јавног слушања, председник сталног радног тела доставља информацију о
јавном слушању председнику Скупштине, члановима сталног радног тела и учесницима
јавног слушања. Информација садржи имена учесника на јавном слушању, кратак преглед
излагања, ставова и предлога изнетих на јавном слушању.
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3. К о м и с и ј е
Члан 76.
Стална радна тела Скупштине образују се као комисије.
Скупштина образује следеће комисије:


Комисију за административно-мандатна питања,



Комисију за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту
животне средине,



Комисију за буџет и финансије,



Комисију за друштвене делатности,



Комисију за прописе, представке и притужбе и примопредају дужности и
службених аката,



Комисију за кадровска питања и радне односе,



Комисију за планове,



Комисију за признања,



Комисију за питања располагања непокретним стварима у јавној својини
Општине,



Изборну комисију.

а) Комисија за административно-мандатна питања
Члан 77.
Комисија за административно-мандатна питања припрема и предлаже прописе
којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне
акте о статусним питањима одборника и лица која бира, именује и поставља Скупштина,
разматра предлоге за престанак мандата појединих одборника и о томе подноси
Скупштини извештај са предлогом за утврђивањем престанка мандата одборника,
разматра извештај Изборне комисије и уверења о избору одборника и подноси Скупштини
извештај са предлогом за потврђивање мандата, а разматра и друга питања у вези са
мандатно-имунитетним правима одборника.
У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија ради на начин утврђен
овим Пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.
б) Комисија за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту
животне средине
Члан 78.
Комисија за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту
животне средине је надлежна да даје иницијативе везане за економски развој, разматра
стратешке планове и друга документа од значаја за економски развој Општине, разматра
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предлоге одлука из области привреде, занатства, туризма, угоститељства и трговине,
разматра питања из области стамбено-комуналне делатности, урбанизма, уређивања и
коришћења грађевинског земљишта, прати рад јавних предузећа чији је оснивач Општина
и предлаже мере за унапређење њиховог рада, прати и разматра питања везана за
екологију, заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара,
заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које
угрожавају животну средину, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје
мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.
в) Комисија за буџет и финансије
Члан 79.
Комисија за буџет и финансије разматра предлоге одлука и других општих аката
који се односе на финансирање послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе,
буџет, одлуку о завршном рачуна буџета, зајмове и задужења Општине и друга економскофинансијска питања, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје
мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.
г) Комисија за друштвене делатности
Члан 80.
Комисија за друштвене делатности прати и разматра питања из области
образовања и васпитања, науке, културе, информисања, социјалне заштите и бриге о деци,
јавних установа, здравства, спорта и предлаже мере за унапређење њиховог рада.
Комисија за друштвене делатности разматра годишње програме и извештаје о
раду установа чији је оснивач Општина из области основног и средњег образовања,
културе, спорта, здравства, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, информисања,
разматра питања и проблеме у областима уметничког стваралаштва, бриге о младима,
малолетничке деликвенције, бриге о особама са посебним потребама, родне
равноправности и једнаких могућности за све, заштите породице и слично.
Комисија разматра предлог буџета Општине, посебно у делу који се односи на
финансирање програма друштвених делатности, а своје мишљење, ставове, закључке и
сугестије доставља Скупштини ради доношења одговарајућих одлука.
Комисија је дужна да разматра евентуалне приговоре установа чије програме
финансира Општина из свог буџета, а који се односе на реализацију усвојеног програма и
финансијског плана одређене делатности, установе или организације, и да о томе
обавести Скупштину.
д) Комисија за прописе, представке и притужбе и примопредају дужности и
службених аката
Члан 81.
Комисија за прописе, представке и притужбе и примопредају дужности и службених аката разматра предлоге одлука и других аката који су упућени Скупштини општине
на разматрање са аспекта њихове усклађености са законом, даје мишљење о предлогу
Статута, његовој измени и допуни, прати спровођење Статута и даје предлог аутентичног
тумачења његових одредби, разматра питања везана за промену статута предузећа,
установа и других организација чији је оснивач Општина и о томе доставља Скупштини
своје мишљење, прати стање у области нормативне делатности Скупштине и указује на
потребу доношења, односно усаглашавања одлука и других општих аката, утврђује

Страна 19 од 82

21. јуна 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 5

пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине, разматра и утврђује предлоге
аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина.
Комисија разматра представке и притужбе које грађани упућују Скупштини,
председнику Општине и Општинском већу, испитује њихову основаност, предлаже
Скупштини доношење одговарајуће одлуке и мере које треба предузети у циљу
отклањања утврђених неправилности у раду органа Општине, о чему обавештава
подносиоце. У поступку разматрања представки и притужби, овај Одбор прибавља
извештаје од органа и организација на које се наведени поднесци односе, у року који сам
одређује. Ако орган или организација из става 2. овог члана не доставе извештај у
одређеном року, Одбор о томе обавештава Скупштину, односно орган који је уступио
представку.
Комисија контролише примопредају дужности и службених аката између
функционера који предаје дужност и новоизабраног, новопостављеног односно
новоименованог функционера који прима дужност у Општини.
ђ) Комисија за кадровска питања и радне односе
Члан 82.
Комисија за кадровска питања и радне ондосе припрема предлоге за избор,
именовања, постављења и разрешења, за које посебним актима није предвиђен други
предлагач.
Комисија припрема предлоге за избор, именовања, постављења и разрешења
чланова органа и представника Скупштине у органе одређене законом и Статутом, за које
није предвиђено предлагање од стране других органа.
Комисија одлучује у првом степену о правима по основу рада лица која бира,
именује или поставља Скупштина, и даје предлоге и мишљења Скупштини о испуњености
услова за спровођење поступка разрешења тих лица.
е) Комисија за планове
Члан 83.
Комисија за планове образује се ради пружања стручне помоћи за обављање
послова у поступку израде просторног плана Општине, израде и спровођења
урбанистичких планова, као и давање стручног мишљења о идејним пројектима по захтеву
Општинске управе као и за обављање других послова сходно закону о планирању и
изградњи.
ж) Комисија за признања
Члан 84.
Комисија за признања спроводи поступак за доделу Награде Општине Бачки
Петровац, Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац и Спортског признања,
разматра предлоге за похвале и друга општинска признања у складу са посебном одлуком
Скупштине која регулише ову материју, обезбеђује одговарајући публицитет у средствима
јавног информисања или на други одговарајући начин, врши друге послове које се односе
на награде и признања које додељује Скупштина, предлаже Скупштини доношење
одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима овлашћених предлагача.
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з) Комисија за питања располагања непокретним стварима у јавној својини
Општине
Члан 85.
Комисија за питања располагања непокретним стварима у јавној својини Општине
разматра питања везана за располагање непокретним стварима у вези којих Скупштина
општине одлучује у складу са законом и Статутом Општине.
и) Изборна комисија
Члан 86.
Изборна комисија спроводи изборе одборника Скупштине општине, одређује
бирачка места, одређује бирачке одборе и именује њихове чланове, даје упутства
бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора, прописије обрасце и
организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике, утврђујер да ли су
изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника,
проглашава изборне листе, утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких
листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима, утврђује и
објављује укупне резултате избора одборника, подноси извештај Скупштини о
спроведеним изборима за одборнике, доставља министарству надлежном за послове
локалне самоуправе и републичком органу надлежном за послове статистике податке о
спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора,
одлучује у другом степену по жалбама поднетим против решења Комисије за спровођење
избора за чланове савета месних заједница.
Посебна радна тела
Члан 87.
Поред сталних радних тела утврђених овим Пословником, Скупштина оснива
посебна радна тела, у складу са законом и Статутом, и то:
1. Савет за младе,
2. Савет за родну равноправност,
3. Савет за здравље,
Савет за праћење примене Етичког кодекса,
4. Савет за међунационалне односе,
5. Општински савет родитеља,
6. Комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница,
7. Другостепену комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница.
Поред одборника, чланови посебних сталних радних тела Скупштине морају бити и
грађани, стручњаци за поједине области, с тим да њихов број може бити и већи од броја
чланова који су одборници.
а) Савет за младе
Члан 88.
Савет за младе разматра питања у вези са унапређивањем положаја младих, даје
мишљења на предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина у областима
од значаја за младе, иницира припрему пројеката и учешће Општине у пројектима и
програмима за унапређење положаја младих, подстиче сарадњу Општине и омладинских
организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности, даје мишљење
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о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или у целини финансирају
из буџета Општине и прати њихово остваривање, иницира и учествује у изради стратегије
и локалних акционих планова из области положаја младих, прати њихово остваривање,
као и друге послове од интереса за младе, у циљу стварања услова за квалитетнији живот
младих и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва.
Савет има председника и 6 чланова, с тим што најмање 1/2 чланова Савета морају
бити старости од 15 до 30 година.
Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и
дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу
са законом.
б.) Савет за родну равноправност
Члан 89.
Савет за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката које
доноси Скупштина са становишта унапређивања родне равноправности, сагледава
резултате вођења политике и извршавања аката Скупштине од стране извршних органа
Општине и других органа и функционера одговорних Скупштини у погледу поштовања
родне равноправности, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућносати
на нивоу Општине, разматра локалне акционе планове из области родне равноправности
и примене стандарда о равномерној заступљености жена и мушкараца на местима
одлучивања у јавном и политичком животу Општине.
Савет има председника и 6 чланова, с тим да најмање 4 члана Савета морају бити
припадници мање заступљеног пола.
Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и
дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу
са законом.
в.) Савет за здравље
Члан 90.
Савет за здравље разматра питања и предлоге из области примарне здравствене
заштите, као и из области развоја и унапређивања здравствених услуга у оквиру
надлежности Општине и предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и мера
ради спровођења друштвене бриге за здравље, обезбеђивање услова за обављање
делатности здравствене установе, планирања и спровођења програма у области здравља и
подизање свести о томе да је здравље врхунска вредност.
Савет за здравље обавља и одређене задатке из области заштите права пацијената,
и то:
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених
и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене
установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје
одговарујуће препоруке;
- разматра извештаје Заштитника права пацијената, прати остваривање права пацијената
на територији Општине и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
- подноси Скупштини, као и министарству надлежном за послове здравља, годишњи
извештај о свом раду и о предузетим мерама за заштиту права пацијената.
Савет има председника и 8 чланова.
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Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и
дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу
са законом.
г.) Савет за праћење примене Етичког кодекса
Члан 91.
Савет за праћење примене Етичког кодекса прати примену Етичког кодекса
понашања функционера локалне самоуправе у Србији, пружа објашњења и даје мишљења
у вези са његовом садржином, прати да ли се функционери Општине придржавају
одредаба Етичког кодекса, анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену
Етичког кодекса, промовише његову примену преко средстава јавног информисања и даје
препоруке функционерима, грађанима и медијима.
Савет за праћење примене Етичког кодекса даје савете и смернице у вези са
пријављивањем приватног интереса одборника, води евиденцију о пријавама приватног
интереса, прати извршавање обавезе пријављивања приватних интереса одборника и о
томе сачињава извештај.
Савет има председника и 4 члана.
Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и
дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу
са законом.
д.) Савет за међунационалне односе
Члан 92.
Савет за међунационалне односе разматра питања остваривања националне
равноправности, заштите и унапређења права националних заједница, посебно у области
образовања, информисања, службене употребе језика и писма и културе, анализира
предлоге правних аката који се достављају на разматрање и доношење од стране
Скупштине општине и разматра да ли се истима повређују мањинска права, учествује у
утврђивању планова и програма који су од значаја заостваривање националне
равноправности, прати и разматра могућности за стицање образовања на мањинским
језицима нарочито у предшколској установи, основним школама и средњој школи на
територији Општине, анализира да ли постоји било који вид националне
неравноправности у образовном процесу, парати да ли се, како и под којим условима
остварује право на информисање на матерњем језику, прати рад медија и анализира
њихов садржај с аспчекта могућег угрожавања културе толеранције у локалној средини,
посебну пажњу посвећује питању остваривања права на службену употребу језика и писма
на територији Општине, разматра да ли постоје услови за неометан развој култура
националних заједница заступљених на територији Општине и адекватна политика
локалних власти када је у питању финансирање културног стваралаштва националних
заједница, разматра питање да ли су све националне заједнице са територије Општине
равноправно заступљене у органима локалне самоуправе, јавним предузећима,
установама и организацијама којима је оснивач Општина,разматра да ли постоји неки вид
економске неравноправности на етичкој основи а посебно разматра положај и проблеме
вишеструко дискриминисаних група, разматра да ли се у општини поштују законске
одредбе о истицању симбола мањинских заједница у општини, прати да ли постоје
инциденти на националној основи, који нарушавају стабилност међунационалних односа
на територији Општине, предузима одговарајуће активности с циљем подстицања
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међуетничке и међуверске толеранције, промовише људска права, међусобно
разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе у општини.
Савет има председника и 6 чланова.
Актом о образовању Савета уређује се састав, надлежност, начин рада, права и
дужности председника и чланова Савета и друга питања од значаја за рад Савета, у складу
са законом.
ђ.) Општински савет родитеља
Члан 93.
Општински савет родитеља даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за
остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце,
односно ученика у општини, учествује у утврђивању општинских планова и програма који
су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце, прати и
разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности
образовања и васпитања за децу, односно ученике, спречава социјалне искључености
деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине, подршку
Савету родитеља свих установа образовања и васпитања на територији Општине у вези са
питањима из њихове надлежности, заступа интересе деце и ученика Општине у
ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања,
безбедности и добробити на територији Општине, сарађује са организацијама које делују у
области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и
унапређења права детета и људских права.
Општински савет родитеља чине по један представник и његов заменик Савета
родитеља свих установа образовања и васпитања са територије Општине, који се бирају
сваке школске године, најкасније до 01. октобра текуће године, односно школске године.
Актом о образовању уређује се састав, надлежност, начин рада, права и дужности
председника и чланова Општинског савета родитеља и друга питања од значаја за рад
Савета, у складу са законом.
е.) Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница
Члан 94.
Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница стара се о
законитости спровођења избора за чланове савета месне заједнице, одређује бирачка
места, одређује бирачке одборе и именује њихове чланове, даје упутства бирачким
одборима у погледу спровођења поступка избора за чланове савета месне заједнице,
прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора, утврђује да ли
су изборне листе сачињене и поднете у складу са Упутством за спровођење избора за
чланове савета месне заједнице, проглашава листу кандидата, утврђује облик и изглед
гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје
бирачким одборима, одлучује о приговорима поднетим у поступку избора за чланове
савета месне заједнице, утврђује и објављује резултате избора за чланове савета месне
заједнице и подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове
савета месне заједнице.
Комисију чине председник и два члана, које именује Скупштина општине.

Страна 24 од 82

21. јуна 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 5

Ф.) Другостепена комисија за спровођење избора за чланове савета месних
заједница
Члан 95.
Другостепена комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница
приликом спровођења избора за Савет месне заједнице: стара се о законитости
спровођења избора за чланове савета месне заједнице,одређује бирачка места,одређује
бирачке одборе и именује њихове чланове,даје упутства бирачким одборима у погледу
спровођења поступка избора за чланове савета месне заједнице,прописује обрасце и
организује техничке припреме за спровођење избора,утврђује да ли су изборне листе
сачињене и поднете у складу са Упутством за спровођење избора за чланове савета месне
заједнице, проглашава листу кандидата,утврђује облик и изглед гласачких листића, број
гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима, одлучује
о приговорима поднетим у поступку избора за чланове савета месне заједнице,утврђује и
објављује резултате избора за чланове савета месне заједнице, подноси извештај
Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове савета месне заједнице.
Другостепу комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница
чине председник и два члана, коју именује Скупштина општине.
Повремена радна тела
Члан 96.
Скупштина, по потреби, на предлог одборника, одборничких група, председника
општине или Општинског већа, оснива повремена радна тела ради разматрања одређених
питања, односно за обављање одређеног задатка из надлежности Скупштине, која не
спадају у делокруг сталних или посебних радних тела Скупштине а њихов мандат престаје
извршењем посла и подношењем извештаја Скупштини.
Члан 97.
Скупштина оснива повремена радна тела актом којим се утврђују: назив радног тела
и област за коју се оснива, задаци радног тела, број и састав чланова радног тела, рок за
извршење задатка, права и дужности председника и чланова радног тела и друга питања
од значаја за рад радног тела.
Актом о оснивању повременог радног тела уређује се и обављање стручних и
административно-техничких послова за то радно тело.
Председник и чланови повременог радног тела бирају се из реда одборника и
грађана, већином гласова присутних одборника.
Број чланова повременог радног тела који се бирају из реда грађана може бити и
већи од броја чланова изабраних из реда одборника.
На рад повремених радних тела сходно се примењују одредбе овог Пословника о
раду сталних радних тела.
4. Анкетни одбор
Члан 98.
Скупштина може из реда одборника образовати анкетни одбор ради сагледавања
стања у одређеној области и утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима.
Скупштина обавезно образује анкетни одбор ако то затражи најмање 1/3
одборника.
Одлуком о образовању анкетног одбора утврђује се састав и задатак одбора.
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Анкетни одбор не може вршити истражне и друге судске радње.
Одбор има право да тражи од државних органа, предузећа, установа, организација
и служби податке, исправе и обавештења, као и да узима изјаве од појединаца које су му
потребне.
Представници државних органа, предузећа, установа, организација и служби, као и
грађани, достављају истините изјаве, податке, исправе и обавештења у раду анкетног
одбора.
После обављеног рада, анкетни одбор подноси Скупштини извештај са предлогом
мера.
Анкетни одбор престаје са радом даном одлучивања о његовом извештају на
седници Скупштине.
VIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
1. Припремање и сазивање седнице
Члан 99.
Скупштина ради и одлучује у седницама.
Седнице Скупштине могу бити:
- редовне, које се одржавају по потреби, а обавезно једном у 3 месеца;
- свечана седница, која се одржава поводом Дана Општине.
Члан 100.
Седнице Скупштине одржавају се, по правилу, радним даном.
Члан 101.
О припремању седница Скупштине стара се председник Скупштине, уз помоћ
секретара Скупштине, који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и
одржавањем седница.
Пре заказивања седнице Скупштине, председник Скупштине може да сазове
заједнички састанак са шефовима одборничких група ради упознавања и договора о
предложеном дневном реду и раду на седници Скупштине.
На састанак се могу позвати и одборници који не припадају ни једној одборничкој
групи.
2. Предлог дневног реда
Члан 102.
Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине.
Предлози који се могу уврстити у дневни ред седнице председнику Скупштине могу
поднети: Општинско веће, одборничка група, одборник, радна тела Скупштине, као и
предлагачи овлашћени законом, Статутом и одлукама Скупштине.
У дневни ред седнице могу се уврстити само предлози, који су сачињени у складу са
одредбама овог Пословника и који су председнику Скупштине достављени најкасније 7
дана пре дана одржавања седнице.
Уколико су предлагачи одборничка група или 1/3 одборника, а предлог не садржи
име и презиме представника предлагача, сматраће се да је представник предлагача шеф
одборничке групе, односно првопотписани одборник.
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Члан 103.
Материјали из члана 105. овог Пословника, који се као предлози упућују
председнику Скупштине ради увршћивања у дневни ред седнице, достављају се у писаној
форми, са образложењем или у електронском облику.
Предлог општег акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са
образложењем сачињеним у складу са одредбама члана 159. овог Пословника.
Предлог појединачног акта подноси се у облику у коме га Скупштина доноси, са
образложењем.
Предлози који немају карактер општег, односно појединачног акта, као што су
препоруке, извештаји, планови, програми и слично, подносе се Скупштини у облику у коме
их Скупштина разматра, са предлогом у коме га Скупштина прихвата, доноси, усваја или
даје сагласност.
Члан 104.
Председник Скупштине се стара да материјали који су увршћени у предлог дневног
реда седнице, као и материјали који су у складу са одредбама овог Пословника упућени
као предлози за измену и допуну предложеног дневног реда, изузев предлога за допуну
дневног реда по хитном поступку, буду разматрани на надлежном радном телу
Скупштине.
Члан 105.
Седнице Скупштине сазива председник Скупштине по потреби, а најмање једанпут у
3 месеца.
Председник Скупштине је дужан да на захтев 1/3 одборника, Општинског већа или
председника општине закаже седницу Скупштине и одреди дан и час њеног одржавања
најкасније у року од 7 дана од дана подношења писаног захтева, уколико су уз захтев
достављени материјали сачињени у складу са одредбама овог Пословника, с тим да дан
одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Ако председник Скупштине не закаже седницу Скупштине у року из става 2. овог
члана, седницу може заказати подносилац захтева, који предлаже дневни ред седнице, а
седницом председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Члан 106.
Председник Скупштине писаним путем одређује дан и час одржавања седнице
Скупштине, са предлогом дневног реда, најмање 7 дана пре дана за који се сазива
седница.
Члан 107.
У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, председник
Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 1. овог члана мора да садржи разлоге који
оправдвају хитност сазивања, као и образложење последице које би наступиле њеним
несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице Скупштине из става 1. овог члана не односи се
на сазивање седнице Скупштине у условима проглашене ванредне ситуације.
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3. Позив за седницу
Члан 108.
Седнице Скупштине сазивају се писаним и електронским путем.
Позив за седницу Скупштине се сачињава на српском и словачком језику и
обавезно садржи: место и време одржавања седнице, предлог дневног реда, потпис
председника, односно сазивача из члана 105. овог Пословника и печат Скупштине.
Позив и материјал за седницу обавезно се доставља свим одборницима,
председнику општине, заменику председника општине, члановима Општинског већа,
помоћницима председника општине, начелнику Општинске управе, руководиоцима
унутрашњих организационих јединица Општинске управе и акредитованим
представницима средстава јавног информисања.
Члан 109.
Уз позив за седницу одборницима се обавезно доставља материјал који се односи
на предложени дневни ред и записник са предходне седнице.
Материјал за седницу, као и записник са претходне седнице може се одборницима
доставити у електронском облику, ако се претходно по овом питању позитивно изјаснила
већина одборника Скупштине.
Изузетно, у ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине,
сагласно члану 107. овог Пословника, материјал који се односи на предложени дневни ред
и записник са предходне седнице може се одборницима доставити и на самој седници
Скупштине, пре утврђивања дневног реда седнице, у ком случају је председник Скупштине
дужан да образложи разлоге за такво поступање.
Материјали који се из техничких разлога не могу на економичан и целисходан начин
умножити и доставити одборницима уз позив за седницу (просторни план, урбанистички
планови са графичким прилозима, скице у већој размери, обимније студије и извештаји и
слично), стављају се на увид код секретара Скупштине најкасније 2 дана пре дана
одређеног за одржавање седнице, а када је то технички могуће, овакав материјал се може
одборницима доставити у електронској форми.

4. Промене предложеног дневног реда
Члан 110.
На предложени дневни ред седнице Скупштине, овлашћени предлагачи из члана
102. став 2. Пословника, могу предлагати измене и допуне предложеног дневног реда.
Предлози се достављају председнику Скупштине у писаној форми, непосредно
преко Службе Скупштине општине и Општинског већа или преко Канцеларије за пријем
Општинске управе.
Предлози за допуну дневног реда са предлозима материјала који су, по одредбама
овог Пословника, испунили услове да се уврсте у дневни ред, достављају се најкасније 3
дана пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине.
Предлози који се односе на избор, именовања, постављање, разрешења и
престанак функције достављају се 24 сата пре почетка седнице Скупштине.
Предлози за повлачење појединих тачака из предложеног дневног реда, спајање
расправе и промену редоследа тачака, достављају се најкасније до почетка седнице
Скупштине.
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Ако је предлагач одборничка група, односно 1/3 одборника, у предлогу мора бити
назначен један представник предлагача. Ако то није учињено, сматра се да је представник
предлагача шеф одборничке групе, односно први потписани одборник.
Члан 111.
Предлог за повлачење поједине тачке дневног реда може поднети само њен
предлагач.
Предлог за повлачење из става 1. овог члана може се поднети писаним путем
председнику Скупштине или усмено на седници Скупштине, све до закључења расправе по
тој тачки дневног реда.
О предлогу за повлачење поједине тачке дневног реда Скупштина се не изјашњава,
већ председник Скупштине о томе само обавештава одборнике и констатује повлачење.
Члан 112.
О предлозима за измене и допуне предложеног дневног реда не отвара се
расправа.
Предлагач измена и допуна дневног реда има право да образложи свој предлог.
Образлагање може трајати најдуже 3 минута.
Члан 113.
Скупштина одлучује посебно о сваком предлогу за измену и допуну предложеног
дневног реда, следећим редоследом предлога:
- за хитан поступак;
- за измену дневног реда;
- за допуну дневног реда;
- за промену редоследа појединих тачака;
- за спајање расправе.
Члан 114.
Нове тачке које су унете у дневни ред на основу предлога за допуну дневног реда,
предлога за спајање расправе или предлога за хитан поступак, увршћују се у дневни ред по
редоследу предлагања, осим ако је предлагач или председник Скупштине предложио
други редослед разматрања, о чему се Скупштина изјашњава без претреса.
Члан 115.
О дневном реду у целини Скупштина одлучује без расправе, већином гласова
присутних одборника.
Скупштина у току седнице, на предлог председника Скупштине, без расправе, може
да одлучи о промени редоследа тачака у дневном реду.

5. Отварање седнице и учешће на седници
Члан 116.
Седницом Скупштине председава председник Скупштине, кога у случају одсутности
или спречености замењује заменик председника Скупштине.
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Члан 117.
Уколико заказаној седници Скупштине не присуствују председник и заменик
председника Скупштине, или председник и заменик председника Скупштине одбију да
председавају заказаном седницом, седницом ће председавати најстарији одборник који ту
дужност прихвати.
Члан 118.
Седници Скупштине присуствују позвана лица.
Представници јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина позивају се на
седницу када се разматрају питања из њиховог делокруга.
На седницу Скупштине могу се позивати посланици, представници државнигх
органа, представници верских заједница и друга лица за која председник Скупштине
процени да је потребно њихово присуство или учешће у раду седнице.
Члан 119.
На почетку рада, председник Скупштине обавештава Скупштину о одборницима који
су спречени да присуствују седници Скупштине, као и о томе ко је позван на седницу.

6. Кворум
Члан 120.
По отварању седнице, пре утврђивања дневног реда, председник Скупштине, на
основу извештаја секретара Скупштине, утврђује да ли седници присуствује довољан број
одборника, односно више од половине од укупног броја одборника (у даљем тексту:
кворум).
Кворум се утврђује пребројавањем одборника.
Ако се утврди да седници није присутна потребна већина одборника за рад
Скупштине, односно да нема кворума, председник Скупштине одлаже почетак седнице
док се кворум не обезбеди, а најдуже 1 сат.
Ако се утврди да ни после одлагања седници није присутна потребна већина
одборника, председник Скупштине одлаже седницу за одговарајући дан и сат.
Члан 121.
Скупштина заседа, расправља и одлучује уколико седници присуствује већина од
укупног броја одборника.
Ако председник Скупштине у току седнице пре гласања посумња да седници не
присуствује већина одборника, наложиће прозивање или пребројавање.
Прозивка или пребројавање пре гласања извршиће се и кад то затражи неки од
одборника. Прозивање на седници врши секретар Скупштине.

7. Ток седнице
Члан 122.
Пре утврђивања дневног реда усваја се записник са претходне седнице Скупштине.
О примедбама на записник Скупштина одлучује без расправе.
Усвојене примедбе уносе се у записник текуће седнице.
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8. Расправа
Члан 123.
По одлучивању о дневном реду у целини, председник Скупштине отвара расправу
по тачкама усвојеног дневног реда, осим оних за које је овим Пословником, односно
посебном одлуком Скупштине, уређено да о њима Скупштина одлучује без расправе.
Члан 124.
Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине и одредбе Етичког кодекса.
Одборници су дужни да се једни другима обраћају са уважавањем.
Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као ни изношење чињеница и
оцена које се односе на приватни живот других лица.
Члан 125.
Нико не сме прићи говорници док му председник Скупштине то не дозволи.
Нико не може да говори на седници Скупштине пре него што затражи и добије реч
од председника Скупштине.
Члан 126.
Пријава за реч подноси се председнику чим расправа почне и може се поднети све
до закључења расправе по тачки дневног реда за коју се говорник пријављује.
Председник Скупштине даје реч говорницима по редоследу пријаве, осим
председнику општине и заменику председника општине, којима даје реч одмах пошто је
затраже.
Члан 127.
На седници Скупштине има право да говори сваки одборник, председник општине,
заменик председника општине и члан Општинског већа, као и руководиоци органа
Општине, у складу са одредбама овог Пословника.
Када се разматрају питања из делокруга рада радних тела Скупштине, право да
говоре имају и њихови чланови, који нису одборници Скупштине.
Предлагач, односно представник предлагача, има право да говори 10 минута и то
одмах по отварању расправе по тачки дневног реда чији је предлагач, представник
предлагача односно известилац, као и да буде последњи говорник пре закључења
расправе по тој тачки, у трајању од 3 минута.
Уколико предлагач, у складу са одредбама овог Пословника, одреди више од једног
лица за представника предлагача, време за њихово укупно излагање не може бити дуже
од времена утврђеног ставом 2. овог члана.
Шеф сваке одборничке групе, председник општине, заменик председника општине
и члан Општинског већа, има право да говори укупно 6 минута по свакој тачки дневног
реда.
Говор одборника у расправи по тачки дневног реда може трајати до 4 минута, с тим
што одборник о истом питању може добити реч само једанпут.
Скупштина може да одлучи да по одређеним питањима говори представник
појединих предузећа, установа и других облика организовања највише до 4 минута.
Изузетно, на предлог председника Скупштине, Скупштина може да одлучи да време
трајања говора појединих представника из става 7. овог члана траје и дуже од утврђеног
времена.
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Председник Скупштине ће у случају прекорачења времена излагања утврђеног
одредбама овог члана, опоменути говорника да је време протекло, а ако овај у току
наредног минута не заврши говор, одузеће му реч.
Члан 128.
Свако питање се расправља док о њему има пријављених говорника.
Расправу по одређеној тачки дневног реда закључује председник Скупштине, када
се исцрпи листа пријављених говорника излагањем предлагача, уколико предлагач то
право жели да искористи.
Кад се закључи расправа о одређеном питању, не може се поново отварати.
Члан 129.
Нико не може прекидати говорника нити га опомињати, осим председника
Скупштине, у случајевима предвиђеним овим Пословником.
Председник Скупштине је дужан да се стара да говорник не буде ометан у свом
излагању.
За време говора одборника или других учесника у расправи није дозвољено
добацивање, односно ометање говорника.
Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од тачке дневног реда о којој траје расправа, председник ће
га опоменути.
Уколико одборник и поред опомене настави да говори чинећи повреду из става 5.
овог члана, председник ће му одузети реч.
Члан 130.
Председник Скупштине, када председава седницом Скупштине, ако жели да
учествује у расправи, препушта председавање заменику председника Скупштине.

9. Реплика
Члан 131.
Уколико се говорник у свом излагању на седници Скупштине увредљиво изрази о
одборнику, односно другом позваном лицу на седници, на расној, верској, националној
или родној основи, или на други начин увреди његов углед и достојанство наводећи
његово име и презиме или функцију, или говори о стварима које се односе на његов
приватни живот или приватни живот чланова његове породице, одборник, односно друго
позвано лице на кога се излагање односи, има право на реплику.
Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку групу, односно политичку
странку чији одборници чине неку од одборничких група, у име одборничке групе право
на реплику има шеф одборничке групе.
Постојање основа за реплику процењује председник Скупштине.
Председник Скупштине може ускратити право на реплику, уколико оцени да нису
испуњени услови из става 1. и 2. овог члана.
Уколико председник Скупштине процени постојање основа за реплику, лицима из
става 1. и 2. овог члана даје реч чим је затраже.
Реплика не може трајати дуже од 3 минута.
Није дозвољена реплика на реплику.
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Члан 132.
Уколико одборник, шеф одборничке групе, односно друго позвано лице при
коришћењу права на реплику, увреди одборника, друго позвано лице или одборничку
групу на начин утврђен чланом 131. овог Пословника, председник Скупштине ће га
опоменути, а уколико након опомене настави са увредама, председник Скупштине ће му
одузети реч.

10. Повреда Пословника
Члан 133.
Одборнику који затражи да говори о повреди Пословника или о повреди утврђеног
дневног реда, председник даје реч чим је затражи.
Одборник може да укаже на повреду Пословника у сваком тренутку и пре отварања
расправе.
Образложење повреде Пословника не може трајати дуже од 3 минута.
Одборник који је затражио да говори о повреди Пословника обавезан је да пре
образложења повреде, наведе члан Пословника који је по његовом мишљењу повређен.
Ако одборник пре почетка образложења не наведе члан овог Пословника који је по
његовом мишљењу повређен, председник је дужан да га опомене.
Ако и после изречене опомене одборник настави да говори чинећи повреде из става
4. овог члана или нa други oчиглeдaн нaчин злoупoтрeби право на указивање на повреду
Пословника, председник Скупштине ће му одузети реч.
Председник Скупштине може да да објашњење поводом изречене примедбе на
повреду Пословника.
Ако одборник не буде задовољан датим објашњењем, председник Скупштине
одмах позива одборнике да гласањем одлуче о изреченој повреди наведеног члана
Пословника.

11. Одлагање, прекид и паузе у току седнице
Члан 134.
Председник Скупштине може одложити седницу Скупштине када утврди недостатак
потребне већине одборника за почетак седнице Скупштине, док се кворум не обезбеди, а
најдуже за 1 сат.
Ако се утврди да ни после одлагања у случају из става 1. овог члана, седници није
присутна потребна већина одборника, председник Скупштине одлаже седницу за
одговарајући дан и сат, са истим предложеним дневним редом.
У случају из става 2. овог члана председник Скупштине обавестиће одборнике и
друга лица која су по одредбама овог Пословника позвана, о почетку седнице која је
одложена, у складу са одредбама овог Пословника.
Члан 135.
Седница Скупштине се може прекинути када услед обимности дневног реда или из
других разлога, не може да се заврши расправа или одлучивање по свим тачкама дневног
реда у заказани дан, у случајевима који онемогућавају рад Скупштине, као и из других
оправданих разлога.
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У случајевима из става 1. овог члана, председник Скупштине или шеф одборничке
групе могу предложити да се седница Скупштине прекине.
О прекиду седнице Скупштине у случају из става 1. овог члана, Скупштина одлучује
већином гласова присутних одборника, одмах по изношењу предлога.
Члан 136.
Председник Скупштине одређује прекид седнице Скупштине у случајевима настанка
инцидентних околности због којих Скупштина не може да настави рад.
О дану и часу наставка прекинуте седнице из става 1. овог члана, председник
Скупштине обавештава одборнике одмах по прекиду седнице или накнадно, писаним
путем.
Наставак седнице почиње тачком дневног реда код које је прекид и наступио.
Члан 137.
Председник Скупштине може да одреди паузу у раду Скупштине и утврђује трајање
паузе.
У току седнице Скупштине, председник Скупштине може одредити паузу седнице,
не дужу од 30 минута, како би одржао заједнички састанак са шефовима одборничких
група ради усаглашавања ставова о одређеним тачкама дневног реда, као и ради
обезбеђивања нормалног рада и одлучивања у Скупштини.
Скупштина може на предлог председника Скупштине или на предлог шефа
одборничке групе, да одлучи да ради без паузе, о чему одлучује одмах по изношењу
предлога.

12. Одржавање реда на седници
Члан 138.
О реду на седници Скупштине стара се председник Скупштине.
Председник Скупштине, због повреде реда на седници, изриче мере:
- опомену и
- одузимања речи.
Скупштина, на предлог председника Скупштине, изриче и меру удаљења са
седнице, већином гласова присутних одборника.
Евиденцију о изреченим мерама води секретар Скупштине.
Члан 139.
Опомена се изриче одборнику:
- који говори пре него што је затражио и добио реч;
- који, и поред упозорења председника Скупштине, говори о питању које није на
дневном реду;
- ако на било који начин омета излагање говорника;
- ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица;
- ако употребљава псовке и друге увредљиве изразе;
- ако другим поступцима нарушава ред на седници или поступа противно одредбама
овог Пословника.
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Члан 140.
Мера одузимања речи изриче се одборнику коме је претходно изречена опомена, а
који и после тога чини повреду из члана 139. овог Пословника.
Одборник коме је изречена мера одузимања речи дужан је да се, без одлагања,
удаљи од говорнице. У супротном председник Скупштине налаже искључење озвучења, а
по потреби одређује прекид седнице Скупштине.
Мера одузимања речи не односи се на право одборника на реплику у даљем току
седнице.
Члан 141.
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и после изречене мере
одузимања речи омета или спречава рад на седници, не поштује одлуку председника
Скупштине о изрицању мере одузимања речи или наставља да чини друге прекршаје у
смислу члана 139. овог Пословника, као и у другим случајевима одређеним овим
Пословником.
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику и без претходно изречених мера
опомене и одузимања речи, у случају физичког напада, односно другог сличног поступка
којим се угрожава физички или морални интегритет учесника седнице у сали Скупштине.
Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи
из сале у којој се одржава седница Скупштине.
Уколико одборник одбије да се удаљи из сале у којој се седница Скупштине
одржава, председник Скупштине ће наложити Служби физичко-техничког обезбеђења
овлашћеној за одржавање реда у згради коју користе органи Општине, да тог одборника
удаљи са седнице и одредиће прекид до извршења мере удаљења.
Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице нема право на накнаду
трошкова насталих вршењем одборничке дужности из члана 197. овог Пословника, за
седницу на којој је мера изречена.
Члан 142.
Ако председник Скупштине редовним мерама не може да одржи ред на седници,
одредиће прекид у трајању потребном да се успостави ред.
Члан 143.
Мере опомене, одузимања речи и удаљења са седнице примењују се за седницу
Скупштине на којој су изречене.
Члан 144.
У просторији у којој се одржава седница Скупштине забрањено је уношење оружја,
коришћење мобилних телефона и других средстава и предмета који могу ометати рад
Скупштине.
На седницу није дозвољен долазак лица која су под дејством наркотика или су у
алкохолисаном стању.

13. Одлучивање
Члан 145.
По закључивању расправе по тачки утврђеног дневног реда, Скупштина прелази на
одлучивање.
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Члан 146.
Скупштина одлуке доноси већином гласова присутних одборника, уколико законом
или Статутом није утврђено другачије.
Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина, већином гласова од укупног броја
одборника:
1) доноси Статут односно измене и допуне Статута;
3) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
4) доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања
Општине у одређеној области;
5) доноси просторни план;
6) доноси урбанистичке планове;
7) одлучује о јавном задуживању Општине;
8) одлучује о избору председника и заменика председника Скупштине општине;
9) одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и
о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
10) одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и
укидању месних заједница и других облика месне самоуправе;
11) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова
насељених места;
12) доноси одлуку о делокругу, саставу, избору чланова и начину рада Савета за
међунационалне односе;
13) утврђује празник Општине;
14) одлучује о додели звања „Почасни грађанин Општине“;
15) усваја Етички кодекс,
16) одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и Статутом.
Члан 147.
Скупштина одлучује гласањем одборника, на начин, по поступку и већином
утврђеном законом, Статутом, одлукама Скупштине и овим Пословником.
Гласање на седници Скупштине је јавно, осим када је законом, Статутом или овим
Пословником уређено другачије.
Одборници гласају изјашњавањем "ЗА" предлог или "ПРОТИВ" предлога или се
уздржавају од гласања.
Гласање се врши дизањем картица за гласање.
Одборници се истовремено изјашњавају ко је „ЗА“ предлог, „ПРОТИВ“ предлога или
се уздржава од гласања.
Члан 148.
На захтев одборника или одборничке групе, Скупштина може, без расправе,
одлучити да се гласа прозивком, на начин одређен овим Пословником.
Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком, секретар Скупштине прозива
одборнике по списку одборника, а сваки прозвани одборник изговара реч "ЗА", "ПРОТИВ",
или "УЗДРЖАН". Председник Скупштине понавља име и презиме одборника који је гласао
и његову изјаву, односно утврђује да је одсутан или да не жели да гласа.
Секретар Скупштине записује изјаву одборника или његову одсутност, уз његово
име и презиме на списку.
Ако Скупштина одлучи да се гласа прозивком у поступку именовања, односно
постављења у коме је предложено два или више кандидата одборници који приступају
гласању изговарају пуно име и презиме кандидата за које гласају.
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Члан 149.
Након обављеног гласања, председник Скупштине закључује гласање и саопштава
резултат гласања.
Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више од половине присутних
одборника, односно законом, Статутом или одлуком Скупштине утврђена већина за њено
доношење.

Седницу Скупштине
одлучивања по дневном реду.

Члан 150.
закључује председник

Скупштине

после

спроведеног

14. Записник
Члан 151.
О раду на седници Скупштине води се записник.
Ток седнице Скупштине обавезно се бележи тонским или дигиталним записом и
трајно се чува.
Са седнице записник се доставља одборницима уз позив за наредну седницу.
Записник обавезно садржи: време и место одржавања седнице, имена
председавајућег и секретара, имена присутних одборника на седници, имена оправдано и
неоправдано одсутних одборника, утврђени дневни ред, кратак ток седнице са назнаком
питања о којима се расправљало и одлучивало и именима говорника, резултат гласања о
појединим питањима, име и презиме одборника који је издвојио мишљење (уколико је
одборник захтевао да се издвајање мишљења унесе у записник), резултат гласања по
свакој тачки дневног реда и назив свих аката донетих на седници.
Записник потписују председник Скупштине, секретар Скупштине и записничар.

IX ПОСТУПАК ДОНОШЕЊA ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ
1. Акта Скупштине и поступак предлагања аката
Члан 152.
Скупштина као основни правни акт доноси Статут.
Скупштина у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуку, пословник,
решење, закључак, декларацију, резолуцију, препоруку, план, програм и друге акте у
складу са законом, Статутом и овим Пословником.
Члан 153.
Одлуком се на општи начин уређују питања из надлежности Скупштине.
Пословником се уређују питања од значаја за организацију и рад Скупштине.
Решењем се одлучује о појединачним правима, обавезама и правним интересима
лица у складу са законом, Статутом и одлукама Скупштине.
Закључком се одлучује о процедуралним питањима, о прихватању одређених
предлога, утврђују ставови о томе, шта, како и на који начин треба убудуће поступати у
појединачним питањима, односно стварима, иницира доношење одлука, односно другог
општег или појединачног акта.
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-

Члан 154.
Предлог за доношење или промену Статута општине може поднети:
најмање 5% грађана са бирачким правом на територији Општине,
1/3 одборника,
председник општине и
надлежно радно тело Скупштине.

-

Право предлагања одлука и других аката имају:
Општинско веће,
одборник, односно одборничка група,
радна тела Скупштине, као и
предлагачи овлашћени законом и Статутом.

Члан 155.
Овлашћени предлагач акта из члана 154. овог Пословника подноси предлог акта у
облику у коме се акт доноси, са образложењем.
Образложење би требало да садржи анализу ефеката прописа, а у сваком случају
оно мора да садржи:
- правни основ;
- разлоге за доношење акта;
- објашњење циља који се доношењем акта жели постићи;
- процену износа финансијских средстава потребних за спровођење акта;
- преглед одредаба одлуке које се мењају, односно допуњују, ако се предлаже
одлука о изменама, односно допунама.
Предлог акта који је утврђен након спроведене јавне расправе обавезно садржи и
извештај који садржи приказ свих предлога и сугестија датих у јавној расправи, са
образложењем разлога због којих поједини предлози или сугестије нису прихваћени.
Предлог акта из става 3. овог члана објављује се на званичној интернет презентацији
Општине најкасније 8 дана пре разматрања на седници Скупштине.
Члан 156.
Предлог акта који је упућен Скупштини, председник Скупштине одмах по пријему
обавезно доставља надлежним радним телима Скупштине и Општинском већу, ако
Општинско веће није предлагач.
Ако предлог акта није припремљен у складу са овим Пословником, председник
Скупштине затражиће од предлагача да предлог акта усклади са одредбама овог
Пословника, при чему ће прецизно навести у чему се састоји та неусклађеност.
Предлог акта који се тиче националне равноправности обавезно се доставља на
разматрање и давање мишљења Савету за међунационалне односе.
Предлагач акта може у року од 15 дана да поднесе предлог акта усклађен са
одредбама овог Пословника.
Уколико предлагач не усклади предлог акта у складу са ставом 1. и 2. овог члана,
предлог акта сматра се повученим.
Члан 157.
Председник Скупштине, на основу извештаја секретара Скупштине о пристиглим
материјалима, одлучује на којој седници ће се материјали, односно акти упућени и
достављени Скупштини општине односно председнику Скупштине у складу са одредбама
овог Пословника, уврстити у предлог дневног реда седнице, осим када се ради о

Страна 38 од 82

21. јуна 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 5

предлозима за које је овим Пословником утврђено да се морају уврстити у предлог
дневног реда прве наредне седнице.
Члан 158.
Предлог акта, пре разматрања у Скупштини, обавезно разматрају надлежна стална
радна тела Скупштине и Општинско веће, ако Општинско веће није предлагач аката.
Надлежна стална радна тела и Општинско веће, ако није предлагач акта, у својим
извештајима, могу предложити Скупштини да прихвати или не прихвати предлог акта.
Уколико надлежни одбори и Општинско веће предложе прихватање акта, дужни су
да наведу да ли акт прихватају у целини или са изменама које предлажу у форми
амандмана.
2. Амандман
Члан 159.
Предлог за измене и допуне предлога општег акта подноси се у облику амандмана и
исти могу поднети:
- Општинско веће,
- одборничка група,
- одборник и
- радна тела Скупштине.
Члан 160.
Амандман се, по правилу, подноси у писаном облику и мора бити образложен.
Амандман садржи: назив предлога општег акта на који се амандман односи, текст
измена односно допуна који се предлаже амандманом, образложење са разлозима за
подношење амандмана и назив подносиоца амандмана.
Члан 161.
Амандман се подноси најкасније пре стављања предлога општег акта на гласање.
На предлог Статута Општине, буџета, генералног урбанистичког плана односно
програма развоја Општине и појединих делатности за које је надлежна Скупштина,
амандмани се подносе најкасније 3 дана пре дана одређеног за одржавање седнице
Скупштине на којој ће се разматрати предлог општег акта на који се амандман односи.
Предлог за промену члана предлога општег акта којим се исправљају очигледне,
односно штампарске грешке на које у току седнице Скупштине укаже одборник или
надлежно радно тело Скупштине, не подноси се у форми амандмана и предлагач акта га
може одмах прихватити у ком случају постаје саставни део општег акта.
Члан 162.
Амандман се подноси председнику Скупштине који доставља
амандман
предлагачу општег акта, Општинском већу и надлежном радном телу Скупштине ради
изјашњена о истом.
Амандман на предлог општег акта који се тиче националне равноправности, који је
поднео други овлашћени подносилац пре седнице Скупштине, доставља се и Савету за
међунационалне односе ради прибављања мишљења.
Члан 163.
О поднетом амандману отвара се расправа.
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Излагање о поднетом амандману не може трајати дуже од 3 минута.
Члан 164.
Пре гласања о амандману о истом ће се изјаснити предлагач, радно тело
Скупштине и Општинско веће ако није предлагач општег акта.
Амандман са којим се сагласи предлагач општег акта, постаје саставни део
предлога општег акта, као и амандман који поднесе сам предлагач, и о њима се не гласа.
Ако се предлагач општег акта не сложи са формулацијом амандмана, предложиће
нову формулацију амандмана.
Ако подносилац амандмана прихвати нову формулацију, амандман постаје
саставни део предлога општег акта.
Ако подносилац амандмана не прихвати нову формулацију, Скупштина најпре
гласа о амандману у тексту који је предложио подносилац амандмана.
Члан 165.
О амандманима се гласа према редоследу чланова општег акта на који се односе.
Ако је на исту одредбу предлога општег акта поднето више амандмана, о
амандманима се гласа оним редом којим су поднети.
Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога општег акта, прво се
одлучује о амандману којим се предлаже брисање тог члана.
Прихваћени амандмани постају саставни део предлога општег акта.
3. Доношење аката по хитном поступку
Члан 166.
Акт се изузетно може донети и по хитном поступку.
Ако за доношење појединог акта постоји неодложна потреба или ако би
недоношење таквог акта у одређеном року имало или могло имати штетне последице по
интересе грађана или правних лица, односно за обављање послова из надлежности
Општине, предлог акта може се изнети Скупштини на разматрање и одлучивање без
претходног разматрања у радним телима Скупштине.
Предлагач акта је дужан да у писаном образложењу предлога акта наведе разлоге
или последице које би настале због недоношења овог акта по хитном поступку.
Члан 167.
Хитним поступком сматра се поступак када је предлог акта достављен Скупштини у
року краћем од 7 дана пре одржавања седнице Скупштине.
Предлог акта за чије се доношење предлаже хитни поступак може се ставити на
дневни ред седнице Скупштине ако је поднет најкасније до утврђивања дневног реда те
седнице.
Члан 168.
Предлог да се акт донесе по хитном поступку Скупштини могу поднети Општинско
веће или 1/3 одборника.
Предлог се подноси председнику Скупштине у писаној форми, са образложењем.
Скупштина се одмах изјашњава о томе да ли прихвата предлог.
Ако Скупштина прихвати предлог да се акт донесе по хитном поступку, тај предлог
постаје прва тачка дневног реда.
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Предлог акта, који је предмет разматрања, расправе и одлучивања на седници
Скупштине заказаној по хитном поступку, не разматрају надлежна радна тела Скупштине.
Члан 169.
О предлогу акта посебно се изјашњава Општинско веће, у писаној или усменој
форми, уколико оно није предлагач акта.
Амандман на предлог акта који се доноси по хитном поступку може бити дат у
писаној или усменој форми до закључивања расправе по тој тачки дневног реда.
О амандману из става 2. овог члана Скупштина одлучује без изјашњавања
надлежних радних тела Скупштине.
4. Поступак за доношење појединачних аката по скраћеном поступку
Члан 170.
У скраћеном поступку Скупштина одлучује без претходне расправе.
Члан 171.
У скраћеном поступку Скупштина може да одлучује о појединачним актима.
Одлучивање по скраћеном поступку може да се спроведе само ако су предлози из
става 1. овог члана, у предлогу дневног реда седнице Скупштине посебно груписани и
означени као: "Предлози о којима се одлучује по скраћеном поступку".
Члан 172.
У материјалу који се одборницима доставља уз позив за седницу, мора се у
прописаној форми доставити предлог акта о коме се одлучује по скраћеном поступку, и
образложење предлога.
5. Израда, потписивање и објављивање аката
Члан 173.
Акта Скупштине израђују се на основу изворника записника о раду седнице на којој
су донети.
Акта Скупштине потписује председник Скупштине.
На основу изворника записника сачињавају се отправци акта који су истоветне
садржине као изворник записника.
О изради изворника записника и отправака аката, о чувању отправака аката и
њиховој евиденцији, објављивању аката Скупштине и њиховом достављању
заинтересованим органима и организацијама стара се организациона јединица Општинске
управе – Служба Скупштине општине и Општинског већа.
Акта Скупштине објављују се у "Службеном листу Општине Бачки Петровац".

X СВЕЧАНА СЕДНИЦА
Члан 174.
Свечану седницу Скупштине сазива председник Скупштине поводом „Дана
општине“, 15. октобра - празника Општине Бачки Петровац.
Седница Скупштине сазвана поводом „Дана општине“ је свечаног и протоколарног
карактера.
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Свечана седница Скупштине одржава се у сали Скупштине или на другом
прикладном месту које одговара свечарском поводу њеног одржавања.
Члан 175.
Свечану седницу Скупштине сазива председник Скупштине свечаном позивницом.
Свечана позивница садржи програм свечаности поводом обележавања празника
Општине и у њој је обавезно назначен дан и час одржавања седнице, односно сала у којој
ће седница бити одржана.
На свечаној седници Скупштине уручују се признања и награде Општине.
Члан 176.
За одржавање свечане седнице Скупштине није потребно присуство већине од
укупног броја одборника.
На свечаној седници Скупштине не отвара се расправа.
На свечану седницу Скупштине обавезно се позивају добитници јавних признања
Општине Бачки Петровац, личности које су добиле звање почасног и заслужног грађанина.
На свечаној седници Скупштине, поред председника Скупштине, односно
председника општине који уручују признања и награде, могу говорити лауреати, односно
добитници признања и награда за годину у којој им се признање и награда додељује, као
и истакнути гости који желе да се обрате одборницима и позваним гостима.

XI РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ СТАЊА ИЛИ
ВАНРЕДНОГ СТАЊА
Члан 177.
У случају непосредне ратне опасности или ванредног стања Скупштина ради по овом
Пословнику, ако конкретне прилике и околности то дозвољавају.
Ако у наведеним условима није могућ рад по овом Пословнику, Скупштина на првој
седници доноси посебан Пословник о свом раду и остваривању функција у насталим
околностима.

-

-

-

Члан 178.
Председник Скупштине у случају непосредне ратне опасности или ванредног стања:
одређује време и место одржавања седнице Скупштине;
одлучује о начину позивања одборника на седницу и о начину и роковима достављања
материјала за седницу;
по потреби може одредити посебан начин вођења и чувања записника, бележака и
других докумената Скупштине и њених органа, наложити да се одређени материјали не
стављају на располагање средствима јавног информисања и предузети друге мере у
циљу безбедности и заштите;
успоставља контакте и сарадњу са одговарајућим државним и војним органима
Републике Србије и предузима мере за реализацију донетих закона, одлука, закључака,
наређења и других аката ових органа;
одлучује о начину рада Општинске управе у циљу што успешнијег остваривања послова
и задатака у насталим околностима.
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Члан 179.
Одборници су дужни да у случајевима непосредне ратне опасности, ратног или
ванредног стања, извештавају секретара Скупштине о свакој промени адресе,
пребивалишта или боравишта.
Члан 180.
У случају ратног стања Општинско веће доноси акте из надлежности Скупштине, с
тим, што је дужно да их поднесе на потврду Скупштини, чим она буде у могућности да се
састане.

XII ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
Члан 181.
Седнице Скупштине су јавне.
За јавност рада Скупштине одговоран је председник Скупштине.
Седнице Скупштине су отворене за јавност и могу се директно преносити путем ТВ
преноса и радио преноса.
Члан 182.
Седница Скупштине може бити у целини или делимично затворена за јавност, из
разлога безбедности и одбране земље и другим случајевима предвиђеним законом.
Образложени предлог за искључење јавности може дати председник Скупштине,
Општинско веће или најмање 1/3 одборника и о њему се гласа без претреса.
Одлука о искључењу јавности је донета ако се за њу изјаснила већина од укупног
броја одборника.
Седници Скупштине која је затворена за јавност могу присуствовати само
одборници, председник општине и стручна лица која помажу у раду седнице Скупштине.
Председник Скупштине је дужан да лица из става 4. овог члана упозори на
обавезу да чувају као тајну оно што сазнају током седнице која је затворена за јавност.
Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду са седнице која није
јавна.
Члан 183.
Седници Скупштине могу да присуствују и заинтересовани грађани, односно
представници предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач општина,
месних заједница, удружења и слично, који своје присуство најаве секретару Скупштине,
најкасније пре одржавања саме седнице, осим када се седница држи без присуства
јавности.
У случају да не постоје техничке могућности или за то потребан простор да сви
заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник Скупштине може, у циљу
обезбеђивања несметаног тока седнице, ограничити укупан број грађана и одлучити коме
ће омогућити присуство седници, полазећи од редоследа пријављивања и интереса
пријављених за тачке на дневном.
Грађанин коме је омогућено да присуствује седници Скупштине, у обавези је да на
улазу у салу за седнице овлашћеном лицу Службе Скупштине општине и Општинског већа
покаже своју личну карту ради идентификације и уношења у евиденцију присутних на
седници.
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Члан 184.
Акредитовани представници средстава јавног информисања имају право да
присуствују седницама Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о
њиховом раду.
Акредитација представника средстава јавног информисања се врши на начин и по
поступку утврђеним Правилником о начину и поступку обезбеђења јавности на седницама
Скупштине општине Бачки Петровац и њених радних тела.
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање
предлози одлука, других прописа и општих аката, као и информативни и документациони
материјали о питањима из рада Скупштине и њених радних тела.
Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни технички
услови за праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела.
Члан 185.
Кад акредитовани новинар злоупотреби своја права или грубо повреди ред на
седници или правила пристојности, председник Скупштине удаљиће га са седнице а може
предложити Скупштини доношење одлуке да то лице не може вршити права која му по
овом Пословнику припадају.
У случају доношења одлуке из става 1. овог члана обавестиће се новинска агенција,
радио или телевизија чији је представник то лице и замолиће се да упути друго лице као
свог представника за праћење рада Скупштине.
Члан 186.
Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања.
Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да
одржи председник Скупштине, заменик председника Скупштине, одборничка група или
одборник кога овласти Скупштина, а председник радног тела Скупштине о питањима из
надлежности тог радног тела.
Члан 187.
У циљу обавештавања јавности о раду Скупштине и њених радних тела, на званичној
интернет презентацији Општине објављују се:
- обавештење о времену и месту одржавања седница Скупштине, са предлогом дневног
реда;
- извештаји са седница Скупштине са одлукама и другим актима донетим на седници
Скупштине;
- нацрти одлука и других аката о којима се спроводи јавна расправа, са обавештењем о
времену и месту одржавања јавне расправе;
- ''Службени лист Општине Бачки Петровац'' у електронској форми.
О објављивању аката из става 1. овог члана стара се секретар Скупштине.

XIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
1. Права и дужности одборника
Члан 188.
Право је и дужност одборника да бира и буде биран на функције у Скупштини,
органе општине и радна тела Скупштине, да учествује у раду Скупштине и радних тела чији
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је члан, подноси амандмане на предлог општег акта, тражи информације и податке који су
му потребне за остваривање функције одборника и да учествује у другим активностима
Скупштине.
Одборник је дужан да присуствује седницама Скупштине и седницама радних тела
Скупштине у која је биран.
У случају оправдане спречености да присуствује седници, одборник је дужан да
благовремено пријави своје одсуство секретару Скупштине.
Председник Скупштине, односно председник радног тела Скупштине може да
одобри одборнику одсуство са седнице, о чему обавештава присутне на седници.
У случају поступања супротно ставу 2. овог члана, одборник нема право на накнаду
из члана 197. овог Пословника.
Члан 189.
Одборник је дужан да одмах по сазнању, а најкасније првог наредног радног дана,
Савету за праћење примене Етичког кодекса писмено пријави постојање приватног
интереса, у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу
јавних функција, у погледу предмета предлога одлуке или другог општег акта о којем ће
бити расправљано и да о томе обавести јавност.
Сматраће се да приватни интерес одборника не постоји уколико се ради о предлогу
одлуке или другом општем акту који се односи на све грађане на територији општине.
Члан 190.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен
због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине или радних тела.
Члан 191.
Одборник има право да предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима.
Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима чије му је познавање
потребно ради вршења функције одборника.
Одборник има право да му се редовно достављају службене публикације,
информативни материјали и документациони материјали о питањима која су на дневном
реду Скупштине, као и о другим питањима из делокруга Скупштине.
Одборник има право да од председника Скупштине, председника сталних радних
тела Скупштине, осталих функционера Скупштине и начелника Општинске управе тражи
податке, обавештења и објашњења о питањима која се односе на послове из оквира
њихових права и дужности, а која су му потребна за вршење функције одборника.
За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава
одговоран је секретар Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се
обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад Општинске
управе.

2. Одборничка питања
Члан 192.
Одборник има право да поставља одборничка питања на крају седнице, пошто
Скупштина заврши рад по свим тачкама дневног реда.
Одборничка питања могу се поставити председнику Скупштине, председнику
општине, Општинском већу, секретару Скупштине и начелнику Општинске управе у вези
послова из њухове надлежности.
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Одборничко питање се доставља непосредно председнику Скупштине у писаном
или усменом облику.
Усмена одборничка питања подносе се на седници Скупштине а писана између две
седнице Скупштине.
Усмено постављање одборничког питања може трајати најдуже 3 минуте.
Члан 193.
Одборничка питања морају бити јасно формулисана и не сме да имају обележје
полемике или расправе о одређеном питању.
Члан 194.
Председник Скупштине може упозорити одборника који поставља одборничко
питање да питање није постављено у складу са одредбама овог Пословника односно да
није упућено надлежном органу.
Председник Скупштине доставља одборничка питања (ако иста нису упућена њему
лично) председнику општине, Општинском већу или начелнику Општинске управе ради
стручне обрадње и припреме и давања одговора.
Члан 195.
Лица којима су упућена одборничка питања морају одборнику дати одговор.
Објашњења, обавештења и одговори на постављена одборничка питања дају се, ако
је могуће, на истој седници, а ако то није могуће, на првој наредној седници.
Када се одговор на одборничко питање не даје на истој седници на којој је питање
постављено, одговор се, по правилу, даје у писаном облику одборнику који је одборничко
питање поставио, најкасније у року од 30 дана од дана одржавања седнице на којој је
питање постављено.
Изузетно, ако је у припреми одговора из става 3. овог члана потребно утврдити
одређене чињенице чије утврђивање захтева дуже време или сложенију анализу, рок за
давање одговора на одборничко питање може се продужити, али не више од 50 дана.
Одговор на одборничко питање се доставља свим одборницима.
Одговор на одборничко питање треба бити кратак, јасан и конкретан и по правилу,
треба да садржи предлоге за решавање проблема на које се питање односи.
После добијања одговора одборник који је поставио питање изјашњава се да ли је
задовољан одговором или не.
Ако одборник није задовољан добијеним одговором, има право да у року од 3
минута коментарише одговор, да постави допунско питање а може предложити
Скупштини да се о одговору отвори расправа на једној од наредних седница Скупштине. О
предлогу одборника Скупштина се изјашњава без претреса.
Члан 196.
Општинска управа обезбеђује, у оквиру својих задатака, услове за вршење функције
одборника и на њихово тражење:
- пружа им стручну и административно-техничку помоћ у изради предлога које они
подносе Скупштини и радним телима Скупштине;
- обезбеђује им коришћење "Службеног листа Општине Бачки Петровац ", као и допунску
документацију за поједина питања која су на дневном реду Скупштине или њених
радних тела;
- стара се о обезбеђењу услова за рад одборничких група, у складу са просторним
могућностима.
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3. Накнада трошкова одборницима
Члан 197.
Одборник има право на накнаду трошкова насталих вршењем одборничке дужности
у случајевима и у висини утврђеној посебном одлуком Скупштине.
4. Престанак мандата одборника
Члан 198.
Одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран:
1. подношењем оставке;
2. доношењем одлуке о распуштању Скупштине;
3. ако је правноснажном судском одлуком осуђен на безусловну казну затвора у
трајању од најмање 6 месеци;
4. ако је правноснажном одлуком лишен пословне способности;
5. преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве
с функцијом одборника;
6. ако му престане пребивалиште на територији општине;
7. губљењем држављанства и
8. ако наступи смрт одборника.
Члан 199.
Одборник може поднети оставку на функцију одборника.
Одборник може поднети оставку усмено на седници Скупштине, а између две
седнице подноси је у форми оверене писане изјаве.
После подношења усмене оставке одборника, Скупштина без одлагања, на истој
седници утврђује да је одборнику престао мандат.
О оставци коју је одборник поднео између две седнице, Скупштина је дужна да
одлучи на првој наредној седници.
Одборник може опозвати поднету оставку све док Скупштина не утврди престанак
његовог мандата.
Ако одборнику престаје мандат наступањем случаја из члана 198. тачке 2. до 8,
Скупштина на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја,
утврђује да је одборнику престао мандат.
Када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат
новог одборника утврђује се у складу са Законом о локалним изборима.
Члан 200.
Одборник лично подноси оставку, оверену код органа надлежног за оверу потписа,
председнику Скупштине, у року од 3 дана од дана овере.
Председник Скупштине је дужан да поднету оставку стави на дневни ред Скупштине
на првој наредној седници, са предлогом да то буде прва тачка дневног реда.
XIV САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА СКУПШТИНАМА ДРУГИХ ОПШТИНА И ГРАДОВА
Члан 201.
Скупштина сарађује са скупштинама, односно представничким телима других
општина у земљи и иностранству.
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Скупштина сарађује и са невладиним организацијама, хуманитарним и другим
организацијама.
Члан 202.
Сарадња се остварује у складу са програмом који Скупштина доноси сваке године на
предлог председника Скупштине.
Сарадња се остварује узајамним посетама делегација Скупштине или њених
функционера скупштинама других општина и градова, давањем мишљења о појединим
значајним питањима из надлежности Скупштине, као и разменом информација и других
материјала и публикација.
Састав делегација, као и циљеве и задатке сваке посете утврђују председник
Скупштине и шефови одборничких група. Делегација мора одражавати састав Скупштине.
Делегација, односно функционер или одборник је дужан да у року од 15 дана од
завршетка посете Скупштини поднесе извештај о обављеној посети.

XV АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ АКТА СКУПШТИНЕ, ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ, ПРОМЕНА И
ПРИМЕНА ПОСЛОВНИКА
Члан 203.
Предлог за аутентично тумачење акта Скупштине може поднети свако правно или
физичко лице.
Предлог мора бити поднет у писаном облику и образложен. Скупштина, на предлог
Комисије за прописе, представке и притужбе и примопредају дужности и службених аката,
доноси аутентично тумачење акта чији је доносилац.
Када се на седници Скупштине постави питање правилне примене одредби овог
Пословника, стручно тумачење даје секретар Скупштине.
Члан 204.
Предлог за доношење и промену Пословника може поднети 1/3 одборника,
одборничка група, Комисија за прописе, представке и притужбе и примопредају дужности
и службених аката, као и председник Скупштине.
О предлогу из става 1. овог члана се отвара расправа.
О предлогу из става 1. овог члана се одлучује јавним гласањем, већином од
присутног броја одборника.
Одлуком да се приступи доношењу, односно промени Пословника, Скупштина
одређује стручну Радну групу за израду нацрта Пословника.
Скупштина доноси, односно врши промену Пословника већином гласова од укупног
броја одборника.
Уколико се доношењу или промени Пословника приступа пре конституисања радних
тела у чијој је надлежности разматрање истог, Скупштина може усвојити Пословник,
односно измене и допуне Пословника, без разматрања Пословника на надлежном радном
телу.
Члан 205.
На све што није регулисано одредбама овог Пословника, примењују се посебне
одлуке Скупштине и важећи прописи којима је уређена област локалне самоуправе.
Одредбе овог Пословника примењују се на све учеснике седнице, а сходно се
примењују на седницама радних тела Скупштине.
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XVI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И ДРУГИХ ПОСЛОВА
Члан 206.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине, њених радних
тела, одборника и одборничких група, врши Служба Скупштине општине и Општинског
већа, што се уређује Одлуком о Општинској управи.

XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 207.
Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник Скупштине
општине Бачки Петровац – пречишћени текст ("Службени лист Општине Бачки Петровац“,
број 3/2014).
Члан 208.
Овај Пословник 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: 011-36/2019-02
Дана: 19.06.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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54.
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 95/2018) 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 XXVIII седници одржаној дана 19.06.2019. 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;
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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);
Члан 2.
Непокретности из члана 1. се отуђују по тржишним условима.
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Почетна цена некретнина наведених у члану 1. тачке 1-14 ове Одлуке утврђена је
на основу Извештаја о процени тржишне вредности непокретности „МТОМИН“ Агенције за
вештачење из Новог Сада, утврђена је тржишна цена непокретности (станова) у Општини
Бачки Петровац, која за насељено место Бачки Петровац износи 278 ЕУР/м2, док за
насељена места Кулпин, Маглић и Гложан износи 276 ЕУР/м2, 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
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,

у члану 1. тачка 1.

15.982,22 евра у динарској

у члану 1. тачка 2.

15.982,22 евра у динарској

у члану 1. тачка 3.

15.982,22 евра у динарској

у члану 1. тачка 4.

20.772,00 евра у динарској

у члану 1. тачка 5.

16.877,00 евра у динарској

у члану 1. тачка 6.

16.324,16 евра у динарској

у члану 1. тачка 7.

19.685,18

евра у динарској

у члану 1. тачка 8.

15.579,12 евра у динарској

у члану 1. тачка 9.

18.613,44 евра у динарској

у члану 1. тачка 10. 15.102,72 евра у динарској
у члану 1. тачка 11. 20.067,96 евра у динарској
у члану 1. тачка 12. 19.601,00 евра у динарској
у члану 1. тачка 13. 19.601,00 евра у динарској
у члану 1. тачка 14. 15.762,36 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 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.
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Учесници у поступку јавног надметања могу бити физичка и правна лица.
Рок за подношење понуда је 15 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 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 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
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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
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: 011-38/2019-02
Дана: 19.06.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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55.
На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017,27/2018-др. Закони и 10/2019), члана 2. и 4. Уредбе о
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи
јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 21/2018), члана 34. став 1. тачка 7. Статута
Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“,
бр. 1/2014), уз претходно пробављено мишљење Националног савета словачке
националне мањине бр. 01-59/2019. од 18.03.2019. године, Скупштина Општине Бачки
Петровац на својој XXVI седници, одржаној дана 27.03.2019. године, д о н е л а је

ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА
Члан 1.
Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред
јавних основних школа на територији Општине Бачки Петровац (у даљем тексту: мрежа
школа).
Члан 2.
Просторни распоред јавне основне школе је просторно подручје с којег се
ученици уписују у јавну основну школу (у даљем тексту: школа), на основу пребивалишта,
односно боравишта .
Члан 3.
Основно образовање и васпитање на територији Општине Бачки Петровац
остварује се у четири јавне основне школе.
Члан 4.
Мрежу школа чине јавне основне школе које делатност основног образовања и
васпитања обављају у својем седишту.
Мрежу школа чине:
1. Основна школа „Јан Чајак“ Бачки Петровац са седиштем у Бачком Петровцу,
Сладковичова 2;
2. Основна школа „Јан Амос Коменски“ Кулпин са седиштем у Кулпину, Маршала
Тита 102.;
3. Основна школа „Жарко Зрењанин“ Маглић са седиштем у Маглићу, Иве Лоле
Рибара 13.;
4. Основна Школа „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан са седиштем у Гложану,
Јозефа Марчока бб.
Члан 5.
Просторни распоред јавних основних школа на територији Општине Бачки
Петровац обухвата:
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- за Основну школу „Јан Чајак“ Бачки Петровац простор Месне заједнице Бачки
Петровац.
- за Основну школу „Јан Амос Коменски“ Кулпин простор Месне заједнице Кулпин.
- за Основну школу „Жарко Зрењанин“ Маглић простор Месне заједнице Маглић.
- за Основну школу „Јозеф Марчок Драгутин“ простор Месне заједнице у Гложану.
Члан 6.
Образовно-васпитни рад на словачком језику као језику националне мањине,
остварује се у три основне школе и то: у Основној школи „Јан Чајак“ Бачки Петровац са
седиштем у Бачком Петровцу, Основној школи „Јан Амос Коменски“ Кулпин са седиштем у
Кулпину и у Основној школа „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан са седиштем у Гложану .
Ученици који желе да прате наставу на словачком језику, као језику националне
мањине, могу се по свом избору уписати у једну из основних школа из става 1. овог члана.
Члан 7.
Саставни део ове Одлуке чини Елаборат о плану развоја мреже јавних основних
школа са седиштем на територији Општине Бачки Петровац за период од 2019. до 2024.
године.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мрежи јавних основних
школа на територији Општине Бачки Петровац број 011-51-2013-2, објављена у
„Службеном листу Општине Бачки Петровац“, број 7/2013.
Члан 9.
Ова Одлука објављује се у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“, по
добијању сагласности Владе АП Војводине а ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-10/2019-02
Датум: 27.03.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.

НАПОМЕНА:
- На ову Одлуку сагласност је дала Покрајинска влада, Решењем 127 Број: 022304/2019 од 05. јуна 2019. године.
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Тим за израду Елабората за припрему Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на
територији Општине Бачки Петровац
______________________________________________________________________________

ЕЛАБОРАТ
О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ОД 2019. до 2024. ГОДИНЕ

Бачки Петровац, март 2019
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1.

УВОД

Правни основ израде Елабората о мрежи јавних основних школа на територији општине
Бачки Петровац садржан је у одредбама члана 104. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018 –
др.закони и 10/2019) и члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник
Републике Србије“ број 21/2018).
Одредбом члана 104. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је,
између осталог, да се број и просторни распоред јавних установа према врсти и структури
планира актом о мрежи установа, који доноси скупштина јединице локалне самоуправе,
на основу критеријума које утврди Влада Републике Србије. Такође, прописано је и да у
јединици локалне самоуправе у којој је у службеној употреби и језик и писмо националне
мањине, односно, у којој се образовно – васпитни рад изводи на језику и писму
националне мањине, овај акт се доноси уз претходно прибављено мишљење националног
савета националне мањине чији је језик и писмо у службеној употреби, односно, чији се
језик и писмо користи у образовно - васпитном раду.
Одредбом члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа, коју је донела Влада
Републике Србије, прописани су критеријуми на основу којих се утврђује број и просторни
распоред јавних основних школа, према врсти и структури.
Поступајући у складу са овим прописима, Општинско веће општине Бачки Петровац је дана
24.01.2019. године донело Решење о формирању Tима за израду Елабората за припрему
одлука о мрежи јавних основних школа на територији општине Бачки Петровац под бројем
016-4/10-2019. У Tим су именовани:
1. ДУШАН РАШЕТА, руководилац оделења за општу управу, друштвене службе и
опште заједничке послове Општине Бачки Петровац за председника;
2. ПРЕДРАГ БОЈАНИЋ, члан Општинског већа Општине Бачки Петровац, за члана;
3. РАСТИСЛАВ ЛАБАТ, секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац, за члана;
4. КАТАРИНА ЗИМА, председник актива директора основних школа на територији
Општине Бачки Петорвац, за члана;
5. ЗУЗАНА ПАШИЋ, директорка предшколске установе „Вчиелка“Бачки Петровац, за
члана;
Tим је радио у седницама, са задатком прикупљања података за сачињавање Елабората и
утврђивања предлога Одлуке о мрежи јавних основних школана територији општине
Бачки Петровац. Конкретније, циљ израде овог Елабората јесте стручна и информациона
подлога за доношење Одлуке о мрежи јавних основних школа. У раду, Tим је прикупљао
податке из документације и архива самих школа, из службених евиденција Општинске
управе Бачки Петровац (свих одељења у оквиру Општинске управе), као и из, Републичког
завода за статистику, као и других институција, локалних стратегија и акционих планова.
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Подаци су од ових извора добијани на основу усмених захтева, а Tим је имао пуну сарадњу
са свим релевантним институцијама при изради овог акта.
Елаборат садржи кратак опис профила општине Бачки Петровац, као јединице самоуправе,
са њеним географским, демографским и економским карактеристикама, уз опис локалне
традиције у установама културе, уметности и спорта. Такође, Елаборат се бави и
историјатoм основног образовања и васпитања у општини Бачки Петровац, приказује
постојећу мрежу основних школа са њиховим уписним подручјем, просторним
распоредом и међусобном удаљеношћу. Анализира се кретање броја ученика првог
разреда за одређени период, као и постојећи просторни и кадровски капацитети. На
основу ових података, Елаборат даље образлаже план развоја мреже основних школа на
основу података о броју рођене деце и о броју ученика првог разреда. На основу свих ових
података, приказују се главни закључци извршене анализе и утврђује предлог Одлуке о
мрежи јавних основних школа на територији општине Бачки Петровац.

2.

ПРОФИЛ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
2.1.

Географски подаци

Општина Бачки Петровац се налази у Аутономној покрајини Војводини, у Јужнобачком
управном округу. Заузима површину од 158 km² (од чега на пољопривредну површину
отпада 14192 ha, а на шумску 136 ha). Општину Бачки Петровац сачињавају четири насеља,
од којих је Бачки Петровац насеље градског карактера, док су остала сеоска насеља
панонског типа: Кулпин , Гложан и Маглић .
Подручје општине Бачки Петровац се налази између општина Бачка Паланка и Врбас и
град Нови Сад, док се са друге стране Дунава налази општина Беочин.

Седиште општине је Бачки Петровац, удаљен 25 километра од Новог Сада, 100 километара
од Београда и 100 километара од Суботице. Бачки Петровац је редовним аутобуским
линијама повезан са овим центрима.
Сва насеља су повезана са центром општине Бачки Петровац, асфалтираним путевима
регионалне и локалне важности.
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2.2.

Демографски подаци

По подацима из 2011. године у општини је живело 14.405 становника. Општина се састоји
од шест насеља, са следећим бројем становника (подаци из 2011. године):
-

Бачки Петровац, центар општине, са 6155 становника;
Кулпин, са 2775 становника;
Маглић, са 2486 становника;
Гложан, са 2002 становника.

Општина Бачки Петровац је најмања општина у Војводини. Такође се и са бројем
насељених места убраја у групу најмањих општина, чине је четири насеља: Бачки Петровац
као највеће и најразвијеније насељено место, затим Гложан, Кулпин и Маглић. Бачки
Петровац као и Гложан претежно су настањена словачким становништвом, Кулпин такође
има већину становништва словачке народности, Маглић који је првобитно био настањен
Немцима после другог светског рата насељују досељеници из разних крајева Југославије.
На подручју данашњег Бачког Петровца још у праисторијском периоду постојала су
насеља. Поузданији подаци о његовој историји датирају из средњег века, када је на
његовој територији постојало више малих насеља ко што су «Бодоњ», «Драгово», «Бега»,
«Телек» и др. имена ових насеља сведоче да су први становници оваг подручја били
Мађари и Срби, ова имена сачувана су до данашњих дана у топонимици бачкопетровачког
атара.
Под својим садашњим именом Бачки Петровац први пут се спомиње у 13. веку, када је ово
насеље признато као самостална црквена општина са црквом посвећеном Св. Петру. Име
Петровац помиње се и у историјским списима и аналима из 15., 16. и 17. века. После
доласка Турака 1526. године број староседеоца нагло се смањио, док се број српских
насељеника повећао. О томе сведоче и имена појединих делова насеља – Рацки крај. У то
време Петровац се помиње као насеље са 19, затим 5 а крајем 16. века са 28 породица. За
време Ракоцијевих буна Бодоњ, Драгово и друга насеља била су спаљена и опустела,
једино је Петровац остао. Касније је на овом подручју формирана војна граница, која је у
своје оквире убрајала и Петровац. Седиштем овог новог војног облика био је Футог, велико
феудално газдинство, у које је од 1718 године спадао и Петровац.
Први Словаци су ово подручје почели насељавати у првој половини 18. века. Футошко
газдинство, једно од највећих у Бачкој купио је Михајло Чарнојевић. Како у Футогу није
могао да нађе довољно радне снаге, замолио је свог импопулатора Матеја Чанија, који је
родом био из Малинаца (Словачка), да му доведе поданике из Словачке. Под његовим
водством 1745 на футошко газдинство дошло је 2000 Словака – евангелиста који су били
први досељеници у Бачку. Од свог властелина Чарнојевића добили су део старе општине
Петровац, део у којем је у то време био настањено 19 српских породица. Први словачки
досељеници у Петровац потичу из Новохрада, Хонту, Гемера као и Ораве, Липтова,
Зволена и Турца (успут су се придружили првим досељеницима). Исте године 1745 у
Петровцу су основали основну школу и купили црквени звон, којим су звонили само ноћу,
како евангеличка вера није имала права на свештеника, цркву па самим тим ни на звон. Са
новим властелином петровчани су склопили уговор о насељењу 25. маја 1747, којим су
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тачно одређене обавезе уговорених страна, на тај начин су преци данашњих војвођанских
Словака од «вечитих» кметова постали «уговорни» а њихови властелини више нису имали
права узимања данка ван уговора.
Петровац је заједно са својим новим становницима на свом дугом путу материјалног и
духовног развоја преживео многа искушења. Словаци су на газдинство Чарнојевића дошли
без својих народних патрона, интелигенције, учитеља и духовних вођа. Најискуснији од
њих био је Матеј Чани, који их је довео. Једино духовно богатство које су са собом понели
као присталице реформације и хусиста била је Кралицка библија и Траносциус – књига
црквених песама. Даљи развој Петровца заснива се на документима аустријског цара
Јозефа II који је 13. октобра 1781 издао декрет о верској толеранцији а 1. новембра 1781
декрет о укидању кметства, којим је ослободио сељаке њихове овисности од земље и
феудала.
По подацима из пописа становништва 2011. године, у општини је, по националној
припадности, регистровано:
-

Словака – 8772;
Срба – 3512;
Мађара – 74;
Рома – 108
Хрвата – 91;
Муслимана – 13;
Немаца – 10;
Југословена – 58;
Украјинаца – 6;
Црногораца – 16;
Бошњака – 3;
Бугари – 3;
Русина – 17;
Македонаца – 12;
Руса – 3;
Албанаца – 26;
Словенаца – 10;
Изјашњени по регионалној припадности – 109;
Нису се изјаснили – 723;
Осталих – 20;
Неопредељени – 538;
Непознато – 17;

Што се полне структуре становништва тиче, у 2011. години у општини Бачки Петровац је
живело 6.641 становник мушког пола и 6.777 становница женског пола. Старосну структуру
карактерише средња старосна категорија (30-40 година) као најзаступљенија. Релативно
неповољна је и образовна структура, јер је чак 0,93% становништва неписмено, а свега 5%
са вишим и високим образовањем. Највеће учешће има сегмент средње образованог
становништва, 44%.
Природни прираштај је негативан дужи низ година, са тенденцијом пада. Општинско
становништво највише мигрира у Словачку као и у Нови Сад, као центар округа. Основни
разлог је економски (посао).
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У школској 2016/2017 години Основну школу „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу уписало је 438
ученика, колико их је и завршило школску годину. У школској 2017/2018 години ову школу
је уписало 448 ученика, колико их је и завршило школску годину. Дакле, број исписаних и
број уписаних ученика током школске године се подударао.
У школској 2016/2017 години Основну школу „Јан Амос Коменски“ у Кулпину уписало је
239 ученика, колико их је и завршило школску годину. У школској 2017/2018 години ову
школу је уписало 223 ученика, колико их је и завршило школску годину.
У школској 2016/2017 години Основну школу „Жарко Зрењанин“ у Маглићу уписало је 188
ученика, док је школску годину завршило 300 ученика. У школској 2017/2018 години ову
школу је уписало 184 ученика, а школску годину је завршило 284 ученика.
У школској 2016/2017 години Основну школу „Јозеф Марчок Драгутин“ у Гложану уписало
је 139 ученик, и исти број је и завршио ову школску годину. У школској 2017/2018 години
ову школу је уписало 128 ученика, колико их је и завршило школску годину.

2.3.

Стање привреде и перспектива економског развоја

На подручју општине Бачки Петровац због природних потенцијала доминантна је
пољопривредна производња. Мања индивидуална газдинства се баве искључиво
пољопривредом. Добар део земљишта је у власништву лица којима је пољопривреда
помоћна делатност. Од индустријских грана, до сада су највише биле заступљене
металска индустрија (нерђајућа опрема и прохром) производња метли, џакова,
прехрамбена индустрија итд. Након пропадања великих друштвених предузећа која су
некада била окосница привредног развоја долази до повећања броја незапослених,
али и оснивања одређеног броја малих и средњих приватних предузећа. Основни
правац развоја општине Бачки Петровац се базира на опремању индустријских зона и
привлачењу како домаћих, тако и страних инвеститора. У општини Бачки Петровац је
регистровано око 500 привредних субјеката.
Како је Општина смештена на врло плодном земљишту, основна привредна грана је
пољопривреда која учествује са 52% у привредној структури, а више од 2/3 укупног
радно способног становништва се бави пољопривредом. Пољопривреда је усмерена на
производњу ратарских култура (пшеница, кукуруз, сирак, репа лековито биље), затим
сточарства (говедарство и живинарство) и повртарства са стакленичком прозводњом.
Други кључни привредни сектор је индустрија, конкретно прехрамбена. ИТ сектору се у
последње време посвећује значајна пажња као перспективној грани од стратешког
значаја за даљи развој општине.
Приведу општине Бачки Петровац чине предузетника и предузећа који обављају
различите делатности, углавном из ниско-акумулативног услужног сектора (трговина,
угоститељство, оправке механизације, штампарске услуге и сл). Од привредних грана
највише је заступљена пољопривреда и с њом повезане производне и услужне
делатности. Последњих неколико година је у развоју и туризам.
Приватни сектор карактерише висок проценат предузетника и микро предузећа, док је
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број средњих и великих предузећа вишеструко мањи. Међутим, у општини постоји пар
средњих и великих предузећа које послују са успехом.
Општина Бачки Петровац улаже значајна средства како би се побољшао пословни
амбијент у Општини(опремање индустријских зона, продаја парцела инвеститорима).

2.4.

Локалне традиције и установе културе, уметности и спорта

Захваљујући богатом историјском наслеђу, као и разноликој националној структури
бивших и садашњих становника, општина Бачки Петровац има запажену културну,
уметничку и спортску традицију.
Општина располаже богатом културном баштином. Најзаступљенији су фолклорно
и народно стваралаштво, библиотечка делатност, певачке групе и хорови, ликовно и
драмско стваралаштво.
За Општину Бачки Петровац је специфичнио мултинационалност и
мултикултуралност као и очување народних традиција.
На територији Општине Бачки Петровац културну делатност обављају установе,
чије оснивач општина, и то: Библиотека „Штафан Хомола“,Словачко Војвођанско
позориште и Музеј Војвођанских Словака.
Поред тога на територији општине Бачки Петровац културну делатност обавља и
значајан број удружења.
Садржаји намењени младима су организовани кроз фолклор и очување традиције,
различите спортске активности.
Омладина у општини традиционално се окупља око спортских клубова у више
спортова. То су пре свега фудбал, затим одбојка, карате и остали борилачки спортови,
рукомет, спортови снаге, спортски риболов, шах, стони тенис, кошарка, конјички спорт и
сл. У развоју и пропагирању спорта код младих и рекреативног бављења спортом велику
улогу има традиционална манифестација „Петровки маратон“ у организацији општинске
управе.

3. УСТАНОВЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

3.1.

Историјски осврт на развој образовања у општини Бачки Петровац

Основно образовање на територији општине реализује се у укупно четири основних
школа, и то:
-

Основна школа „Јан Чајак“ Бачки Петровац;
Основна школа „Јан Амос Коменски“ Кулпин;
Основна школа „Жарко Зрењанин“ Маглић;
Основна школа „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан;

Основна школа „Јан Чајак“ Бачки Петровац је највећа школа са словачким
наставним језиком у општини. Постоји преко 270 година а дуго носи име нашег словачког
учитеља, писца, родољуба и публицисту Јана Чајака чију смо 150 годишницу од рођења
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обележили 2013. године. Школа има 453 ученика и 75 запослених. Задњих двадесет
година настава се изводи и на српском наставном језику а има и специјална оделења.
Ученици и наставници школе постижу запажене резултате и успешно репрезентују школу и
војвођанске Словаке како код нас тако и у иностранству. Школа је зато 2002 године
добила највише војвођанско признање за изузетне резултате у образовно васпитном раду
"Др. Ђорђе Натошевић" а 2009. године школа је проглашена за Прву безбедну школу у
Југоисточној Европи у оквиру пројекта Светске здравствене организације БЕЗБЕДНА
ЗАЈЕДНИЦА. Школа је у 2015. години добила Златну плакету Националног савета словачке
националне мањине за изузетан допринос образовању словачке националне мањине у
Србији и Октобарску награду Општине Бачки Петровац
Први писани документ о насељу Кулпин датира још из 1345. године. Током векова
насеље Кулпин је мењало локације и власнике, да би Повељом Марије Терезије од 10. јула
1745. године постало власништво породице Стратимировић. Од поменуте године
насељавају га Срби из Херцеговине а неколико година потом долазе и прве породице
Словака. Одмах по доласку, оснива се школа при православној цркви а 1789. године,
оснива се и прва словачка школа, при словачкој евангеличкој цркви.
Током историје и развоја школства, кулпинска школа је доживела бројне развојне
промене. У складу са реформама школства, кулпинска школа је трајала четири године, па
шест година, да би се прва осмогодишња школа формирала 1951. године. Од школске
1960/61. године у кулпинској школи почела је упоредо да се одвија двојезична настава у
мешовитим одељењима ( од петог до осмог разреда), тј. и на српском и на словачком
језику. Такав вид наставе одвијао све од 1993. године, када су се формирала одељења
посебно на српском, посебно на словачком језику.
До 1983. године није постојала јединствена школска зграда, већ се настава
одвијала на више локација, односно постојало је чак шест зграда са по једном или три
учионице. Године 1983. изграђена је нова школска зграда која је располагала са дванаест
учионица, једном радионицом и школском кухињом и трпезаријом. При новој згради није
постојала фискултурна сала, те се за потребе физичког васпитања адаптирала стара зграда
из 18. века, која је у функцији и данас. Године 1998. почело се са изградњом нове
фискултурне сале која је свечано отворена 23. марта 2006. године. Нова фискултурна сала
је добро опремљена и задовољава педагошке нормативе за потребе наставе физичког и
здравственог образовања.
Зграда школе у Кулпину налази се у центру села. Сама зграда окружена jе великим
двориштем, плански озелењеним. У оквиру дворишта налазе се и спортски терени за
рукомет (мали фудбал) и кошарку. У школској 2018/2019. школу похађа укупно 220
ученика, распоређених у 16 одељења. Настава се одвија на словачком и на српском језику.
Основна школа "Жарко Зрењанин" основана је 1949/50. школске године. Са радом
је почела септембра 1949. године у просторијама ткз. „старе школе“ и припадала је
Општинском одбору Гајдобра срез Бачка Паланка. Од 1.01.1960.године школа припада
Скупштини општине Бачки Петровац срез Нови Сад. . Школа од оснивања носи име
народног хероја Жарка Зрењанина.
У почетку је школа имала само I-IV разреда . Старији ученици су наставу похађали у
Гајдобри. Од школске 1952/53 године у Маглићу је отворен и пети разред , да би школске
1954/55.године завршила прва генерација осмог разреда.Тада је школа имала преко 250
ученика од првог до осмог разреда .
Школа је имала највише ученика школске 1964/65. године и то 543 ученика распоређених
у 17 одељења а најмање школске 2011/12 и 2012/13 године. само 157 ученика.
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Рад у новој школској згради почео је у фебруару 1984.године. Преласком на рад у
нову школску зграду порушена је стара фискултурна сала , па је десетак година школа
функционисала без фискултурне сале. Овај проблем је коначно решен изградњом нове
спортске хале која је званично отворена 17.09.1997. године заједно са другом фазом
основне школе, чиме су обезбеђени добри услови за реализацију наставе и ваннаставних
активности.
Настава се изводи на српском језику. Поред матерњег језика ученици уче и три
страна језика: енглески, руски и немачки а за заинтересоване ученике организује се и
словачки језик са елементима националне културе.
Због релативно малог броја ученика већина наставника у школи ради са непуним радним
временом што доста отежава рад у школи. У школи је 36 запослених. Од тога 21 наставник,
директор , школски педагог и рачуновођа и секретар школе са пола радног времена.
Школа пружа добре могућности за рад наставника и напредовање ученика пошто има
дигиталну учионицу са сталном интернет везом, спортску халу и отворене спортске
терена у склопу школског дворишта, опремљену школску библиотеку. У школи ради
продужени боравак.
Због изузетних резултата , школа је 1989 године добила Октобарску награду
општине Бачки Петровац а 1998. године исту награду је добио Школски одбор, као
највиши орган управљања школом , за изузетне резултате приликом изградње спортске
хале. Поводом Светосавске академије 2003. године школа је од Министарства просвете
Владе републике Србије добила похвалницу за постигнуте резултате на класификационом
испиту за упис у средње школе. У школи се негује еколошка свест а због учешћа у Пројекту
„За чистије и зеленије школе Војводине“ школа је више пута награђивана од стране
Покрајинског секретаријата за образовање.
Заједнички живот Срба и Словака у насељу Гложан почиње по доласку Словака
1756. године на имање футошког велепоседника Михаила Чарнојевића. Етнички блиски и
сродни народи годинама подносе заједно све тешкоће као болести, глад, суша, поплаве и
друго. Српско становништво је било православне и римско-католичке вероисповести и
припадало је футошкој цркви тако су и Словаци тежили основати своју цркву и школу.
Насупрот тешким економским и другим лошим условима за живот Словаци су основали
најпре школу а касније и цркву. Прва oбразовна институција у Гложану основана је 1770.
године. Налазила се у кући напредног и просвећеног мештанина Јозефа Свободу, који је
децу описмењавао, учио их хришћанству и култури. Усмену сагласност о оснивању прве
школе од надлежних институција, добили су 1786. године а написмено потврђено тек
1793. године. Већ 1788. године адаптирали су прву школску зграду. Касније у првој фази
развоја Гложанског образовања, односно просвећивања, школске зграде су настале
адаптацијом црквених зграда. Словачку децу је од 1770. до 1840. године образовало
једанаест учитеља који су били оспособљени и учили у тадашњим школама.
Прва словачка евангелистичка хришћанска црква саграђена је у Гложану 1796.
године. У овом малом насењу је 1829. године основано и прво словачко просветитељско
учено друштво, чији је првенствени задатак био ширење књига на овим просторима.
У прву школску зграду 1788. године грађани су преуредили кућу Келечнових сирочад. Нова
школска зграда саграђена је властитим снагама 1820. године у којој се настава одвијала до
1859 године. Нова учионица дограђена је 1851. године а од 1857. године школа има два
учитеља. Црква је саградила нову школску зграду 1888. године на територији коју јој је
поклонила општина.
Школске зграде у којима су се васпитавали и образовали после првог светског рата
преузела је нова држава Краљевина С.Х.С. У њима је наставу обављало три словачка
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(евангелистичка) учитеља и четири српска (православна) учитеља. У школу се долазило од
септембра до априла када се полагао завршни испит exament. Основно образовање 1941
године трајало је шест разреда. По завршетку другог светског рата увео се обавезан седми
разред за сву децу да би 1947 године биле спроведене реформе школства. Обавезна
осмогодишња основна школа уводи се од 1 септембра 1954 године.
Од 15. октобра 1953. године почела је са радом у Гложану предшколска установа а од
1966.године је у саставу школске зграде.
Како би се несметано вршило обавезно основно образовање и васпитање, настава
се одвија у више зграда и локација у селу. Значајне су четири такозвана Туроцова и
Мразова школа, Нова школа, Нотарски стан и Кружок. Значајна адаптација Туроцове и
Мразове школе извршена је 1963 године где се настава одвијала наредних више 20
година. Школска зграда у којој се данас изводи образовно-васпитна настава изграђена је
1984. године у склопу којој се налазе и одељења општинске предшколске установе
„Пчелица“. Постепено су се предузимали значајни напори да се нова школска зграда
модернизује и пружу ученицима савремену наставу. Тако је сала за физичко васпитање
дограђена 1989. године, свлачионице за физичко васпитање 1995. године, цели објект је
прикључен на гасну мрежу и канализацију 1996. године.
У периоду до 2007. године обзбедила се техничка дозволу за зграду, уредила нова
учионица за техничко васпитање, формиран је кабинет за информатику и опремљен
компијутерима, школска библиотека је добила нови простор и стручни сарадник своју
канцеларију, промењени су пластифицирани прозори на учионицама.
После 2007. године до данас извела се реконструкција крова школе, извођени су
радови на електричној и гасној инсталацији, постављено је осветљење око школске зграде,
урађена је адаптација школске фискултурне сале и свлачионице, стављени су нови олуци
на сали, измењена копилит стакла, урадила се реконструкција санитарног чвора и за
ученике са посебним потребама, реконструкција школске кухиње, опремила се школска
кухиња и трпезарија потребним кухињским елементима, инсталирао се видео надзор,
оградило се школско имање. У четири учионице обезбеђен је нови намештај, нове беле
табле су стављене у све учионице, у зборници су измењене нове столице, десет нових
компијутера обезбедилосе у кабинет информатике, школа је добила нови терен за мали
фудбал, нову дигиталну учионицу, у свакој учионици има пројектор и компијутер.
Назив „Школа у Гложану“ промењен је 28. децембра 1965. године у „Основна
школа Јозеф Марчок-Драгутин“. Име је добила по значајном словачком првоборцу другог
светског рата, који је свесно свом имену и презимену додао гордо српско име Драгутин.
Образовна институција до данас носи име „Основна школа Јозеф Марчок-Драгутин“.
Данашња зграда школе има јако повољан локалитет сем пространих делова парка
и дечијих игралишта који је окружују значајно је да се налази изван главних путних
комуникација а при томе је врло доступна. Усамом склопу зграде школе налази се нова
спортска хала са свлачионицама и унутрашњим и спољашњим трибинама које су део
фудбалског игралишта. У непосредној близини јесте вештачки рибњак који има уређен и
мали зоо врт.
Школа се налази у Општини Бачки Петровац удаљена 15 км на комуникацији
између два велика града Нови Сад – Бачка Паланка у близини реке Дунав у Јужнобачком
округу.
Настава у школи се одвија на словачком матерњем језику поред којег ученици
имају обавезан Српски као нематерњи. Од страних језика заступљени су Енглески и
Немачи. Техничка опремљеност школе омогућава наставницима несметано извођење
наставе и напредовање ученика са модерним елементима као што је дигитална настава. У
школи постоје поред општих услова за реализацију инклузивног образовања и посебни
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услови који се односе на пружање додатне подршке. Физичка доступност простора у коме
се одвија васпитно-образовни рад, обезбеђивање техничких помагала, могућност
коришћења адаптираних информационо-комуникациних средстава, помоћ личног
пратиоца и слично. Школа има сталну интернет везу свој званични сај и е-маил. У школи је
библиотека са бројним фондом модерне литературе и у страним језицима. У школи је.

3.2.

Приказ мреже јавних основних школа

Основно школско образовање и васпитање у општини Бачки Петровац одвија се у
четири оснoвне школе, и то:
1. Основна школа „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу, улица Сладковичова број 2. Школу у
школској 2018/2019 години похађа 453 ученика у 30 одељења. Настава се одвија од првог
до осмог разреда, на словачком 20 оделења и 8 оделења на српском језику као и 2
специајлна оделења за децу са посебним потребама.
2. Основна школа „Јан Амос Коменски“ у Кулпину, улица Маршала Тита број 102, ради у
школској 2018/2019 години са уписних 220 ученика у 16 одељења, од првог до осмог
разреда. Настава се обавља на словачком 8 одељења и на српском језику 8 одељења.
3. Основна школа „Жарко Зрењанин“ у Маглићу, улица Иве Лоле Рибара број 13. Настава
се одвија на српском језику. У школу је у школској 2018/2019 години уписано укупно 184
ученика који наставу похађају у 9 одељења, од првог до осмог разреда.
4. Основна школа „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан, улица Јозефа Марчока бб, у школску
2018/2019 годину ушла је са 126 уписане деце у 8 одељења, од првог до осмог разреда.
Настава се одвија на словачком језику.

3.3.

Просторни распоред и међусобна удаљеност основних школа

Све јавне основне школе на територији општине Бачки Петровац лоциране су у
насељеним местима и просторно обухватају територију месне заједнице.
Најближа Основној школи „Јан Чајак“ Бачки Петровац, као највећој школи на територији
општине, је Основна школа „Јан Амос Комески“ Кулпин, која је лоцирана на удаљености од
5,6 километара. Остале школе су лоциране од школе у Бачком Петровцу на следећој
удаљености: школа у Маглићу на удаљености од 7.3 километара, школа у Гложану на
удаљености од 10.3 километара.
Међусобно најближе лоциране су следеће школе: школа у Кулпину и школа у Маглићу се
налазе на међусобној удаљености од 10,4 километара, а школа у Маглићу и школа у
Гложану су међусобно удаљене 16 километара.
3.4.

Уписна подручја основних школа

Уписна подручја јавних основних школа на територији општине Бачки Петровац
подударају се са територијалном поделом општине на месне заједнице. У сваку од
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основних школа уписују деца која имају пребивалиште, односно, боравиште на територији
конкретне месне заједнице
3.5.
Анализа кретања броја ученика првог разреда, укупног броја ученика и броја
одељења у претходних пет школских година (од школске 2014/2015 до школске
2018/2019 године)
Кретање броја ученика првог разреда по основним школама за изабрани период је
следеће:
школска
година

2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

ОШ „Јан
Чајак“ Бачки
Петровац
52
64
47
58
62

ОШ „Јан
Амос
Коменски,
Кулпин
38
24
23
24
35

ОШ „Жарко
Зрењанин“
Маглић
22
26
23
18
18

ОШ „Јозеф
Марчок
Драгутин“
Гложан
16
26
15
11
17

На основу ових података може се утврдити да се број ученика који уписују први
разред основне школе у свим установама током датог петогодишњег периода креће у
оквиру просека, без значајнијих одступања у позитивном или негативном смислу.
Кретање укупног броја ученика и укупног броја одељења по свакој основној школи
за изабрани период је следеће:
школска
година

2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

ОШ „Јан
Чајак“ Бачки
Петровац
број ученика
број
одељења
488
33
489
33
446
33
452
30
453
30

ОШ „Јан
Амос
Коменски,
Кулпин
број ученика
број
одељења
249
16
245
16
239
16
223
16
220
16

ОШ „Жарко
Зрењанин“
Маглић
број ученика
број
одељења
163
9
171
9
188
9
184
9
184
9

ОШ „Јозеф
Марчок
Драгутин“
Гложан
број ученика
број
одељења
139
9
142
9
139
9
128
9
126
8

На основу ових података може се закључити се да број ученика у датом
временском континуитету креће у оквиру просека.
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Што се тиче обухвата ученика припремним предшколским програмом, као делом
обавезног образовања и васпитања, истичемо да је на територији општине Бачки Петровац
свој деци одговарајућег узраста омогућен упис и похађање овог програма, што се и
реализује. Одступања су појединачна и занемарљива. Исто се може констатовати и код
уписа и похађања првог и наредних разреда у основној школи.
3.6.
Анализа просторних и кадровских капацитета јавних основних школа

Све основне школе на територији општине Бачки Петровац раде у наменским
објектима. Поседују учионице, кабинете, фискултурне сале, зборнице, кухиње и
одговарајуће санитарне чворове. Школе поседују своја школска дворишта и спортске
терене који одговарају потребама њихове делатности.
Што се тиче кадровског капацитета, констатује се следеће:
-

Основна школа „Јан Чајак“ Бачки Петровац – укупно запослено 75 радника, од ког
броја 52 запослена је наставни кадар. Од наставног кадра, 13 обавља послове
наставника разредне наставе, 2 наставника разредне наставе и у продуженом
боравку и 2 запослених наставника разредне наставе обављају послове у
специјалним одељењима 100% норме, Остали запослени обављају наставну
делатност при чему норму испуњавају од 5% до 111%. Што се тиче руководећег
кадра, административног особља и стручних сарадника, школа има директора,
секретара, педагога, шефа рачуноводства, административно – финансијског
радника и психолога са 50% норме. На месту библиотекара је четворо запослених
из редова наставног особља, 3 наставника словачког језика 16,67%+10%+68,33%) и
1 наставник музичке културе(5%) са укупном нормом од 100%.У школи је
запослено и 13 радника на пословима одржавања хигијене, 2 запослених на
пословима радника на одржавању објеката, 1 запослени кувар и 1 запослени
сервирка.
- Основна школа „Јан Амос Коменски“ Кулпин – укупно запослено 38 радника, од
ког броја 28 запослених је наставни кадар. Од наставног кадра, 8 обавља послове
наставника разредне наставе. Два запослена су наставници верске са 20% и 30%
норме, а једна запослена је наставница матерњег језика са елементима
националне културе (словачки и српски језик) са 40% норме. Остали запослени
обављају наставну делатност при чему норму испуњавају од 20% до 111%. Што се
тиче руководећег кадра, административних радника и стручних сарадника, школа
има запослених 4 радника, и то директора, секретара, педагога и шефа
рачуноводства. На месту стручнг сарадника библиотекара троје запослених, 2
радника по 15% норме и 1 радник 20% норме. У школи је запослено 6 радника на
пословима помоћно техничког особља и то 4 радника на одржавању хигијене, 1
радник на одржавау објеката и 1 сервирка.

-

Основна школа „Жарко Зрењанин “ Маглић–укупно запослено 36 радника , од тог
броја 21 је наставни кадар. Од наставног кадра 4 је наставника разредне наставе, а
1 наставник разредне наставе ради у продуженом боравку. У предметној настави
ради укупно 17 наставника предметне наставе који имају норму од 11,11,% до
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116,6 %. Што се тиче руководећег кадра, административних радника и стручних
сарадника школа има директора, педагога, секретара 50%; шефа рачуноводства
50% и библиотекара 50% У школи је запослено 9 радника на пословима помоћно
техничког особља са нормом100%.
-

Основна школа „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан Основна школа ,, Јозеф Марчок
Драгутин “ у Гложану има укупно 33 запослених. Од наведеног броја 21 запослених
ради у настави: 6 обавља послове наставника разредне наставе (5 наставника
разредне наставе ради у разредној настави а 1 наставник разредне наставе ради у
продуженом боравку) а 15 запослених ради у предметној настави. Предметни
наставници остварују пуну радну норму уз допуну исте у неколико школа на
територији Школске управе Нови Сад. Ваннаставни кадар чини укупно 12
запослених. Што се тиче руководећег кадра, административних радника и стручних
сарадника школа има: директора и стручног сарадника - психолога, секретара и
шефа рачуноводста са 50 % норме.
На пословима стручног сарадника –
библиотекара ангажован је наставник предметне наставе са 50 % норме. У школи је
запослено 9 радника на пословима помоћно техничког особља.

На основу горе наведених података који се тичу како просторних тако и кадровских
капацитета појединих школа, може се закључити да све школе раде у одговарајућим
просторијама са потребним људским ресурсима. Такође, закључује се да број
административног и помоћно – техничког особља варира, зависно од броја одељења и
величине школе.

4. ПЛАН РАЗВОЈА МРЕЖЕ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА

4.1. Број рођене деце и број ученика првог разреда
Број рођене деце и број ученика првог разреда у општини Бачки Петровац у
одређеним годинама утврђен је на основу података из Дома здравља Бачки Петровац и
Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац. Из података о укупном броју уписаних
ученика првог разреда, са временским померањем од седам година, уочава се однос
броја рођене деце и броја деце која касније бивају уписана у школе у целој општини. Мада
се овде ради о релативно грубим проценама, исти подаци нам пружају одређене
показатеље из којих се могу извући и показатељи о миграционим кретањима након
рођења, а пре уписа у основну школу. Такође, може се рећи да су процене грубе и из
разлога што поједина деца уписују први разред основне школе у години у којој немају
пуних седам, него шест година живота, што могу на основу важећих законских прописа,
под одређеним условима.
Доле наведени подаци односе се на целу општину Бачки Петровац
р/б
1
2

година рођења
2006.
2007.

број рођене деце
114
142

школска година
2013/2014
2014/2015

број уписане деце
у први разред
114
128

Страна 70 од 82

3
4
5

21. јуна 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 5

2008.
2009.
2010.

138
104
127

2015/2016
2016/2017
2017/2018

140
108
111

На основу ових података видљиво је да је број деце која се уписују у први разред
основних школа на територији Општине са 7 година живота углавном одговара броју деце
која се рађају на територији Општине.
Надаље, на основу података Дома здравља Бачки Петровац и Предшколске
установе „Вчиелка“ Бачки Петровац за период од 2010. године до 2017. године утврђено је
да се у општини просечно роди 125 деце, док је за исти период у први разред основних
школа у општини уписано просечно 120 деце.
У наредном периоду не очекује се значајна промена стања и стога сматрамо да
нема разлога за укидањем или спајањем појединих школа.

5.

ЗАКЉУЧАК

Критеријуми о мрежи јавних основних школа су прописани Законом и
подзаконским актом. Ово правило је потврђено и доношењем Стратегије развоја
образовања до 2020. године, у којој је прописано да мрежа јавних школа треба да буде
рационална и да обезбеђује остваривање једнаког права на доступност образовања и
васпитања свим ученицима на одређеном подручју.
У циљу ефикасности постојеће мреже јавних основних школа у Општини Бачки
Петровац локална самоуправа је, приступила анализи неопходног процеса рационалног,
односно, оптималног коришћења простора и других ресурса ових образовних установа на
нашој територији. Резултат ове анализе показује да није потребно вршити измену мреже
јавних основних школа, у односу на постојећу мрежу.
Како је постојање основних школа у малим срединама од стратешког значаја,
постоје изражене потребе да се у свим насељеним местима општине очува могућност
пружања адекватног основног образовања и васпитања, без путовања ученика у друга
места.

Осим тога, сматрамо да се у наредном периоду могу очекивати веће и значајније
активности локалне самоуправе које имају за циљ ревитализацију свих сеоских подручја
на територији општине и то кроз учешће у развојним програмима и пројектима који ће
побољшавати економски положај становништва и смањити миграциона кретања која утичу
на број деце. На основу свега овога мрежа јавних основних школа, која подразумева
њихов број и просторни распоред, прилагођаваће се и мењати у складу са свим тим
променама.
ТИМ ЗА ИЗРАДУ ЕЛАБОРАТА О МРЕЖИ
ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број:016-4/10-2019-2
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Датум: 13.03.2019. године
Бачки Петровац

Председник Тима
Душан Рашета, дипл.прав., с.р.

56.
Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Бачки Петровац
Скупштина општине
Стручна Комисија за израду
Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
у општини Бачки Петровац
Број: 320-2-5/2019
Датум: 14.06.2019. године
Бачки Петровац

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/2018-др.закон) и Правилником о
условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Стручна
Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Бачки Петровац, општине Бачки Петровац,
расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:
- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног
објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда
који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу
најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и
- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за
гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право
пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и
налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на
пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Бачки Петровац за
2020. годину, до дана 31. октобра 2019. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
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I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу
власништва над пољопривредном инфраструктуром je :

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над
пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно
одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:
а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру
која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне
самоуправе)и/или
б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу
Законом о рачуноводству за правно лице, за и пољопривредну нфраструктуру која
није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац
захтева) и/или
в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на
инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након
јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца
захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у
складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).
3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац
захтева);
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне
самоуправе);
II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу
сточарства je:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране
физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац
захтева);
2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне
самоуправе);
3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник,
односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних
грла:
a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство БеоградЗемун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет БеоградЗемун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет
Нови Сад-Департман за сточарство – за животиње у систему уматичења
(доставља подносилац захтева);
б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за животиње које нису у
систему уматичења (доставља подносилац захтева).
(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број
условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе
лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња)
4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за
земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се
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подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља
подносилац захтева)
5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података
код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;
6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког
лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном,
прекршајном и материјалном одговорношћу, која садржи:
- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног
земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,
- списак повезаних лица (назив правног лица са матичним бројем/име презиме
физичког лица, сродство и ЈМБГ)
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка,
отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште
на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице
и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или
гласова)
7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина
пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на
територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља
јединица локалне самоуправе);
8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина
пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем
захтева. (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица
из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева )
Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту
(уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво
пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у
државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази
објекат, односно животиње.
Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по
основу пољопривредне инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1.
септембра 2019. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне
инспекције, односно за остваривање права пречег закупа по основу сточарства Захтев за
излазак Републичке ветеринарске инспекције најкасније до 1. септембра 2019. године.
Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације
која се доставља до 31. октобра 2019. године и обавезно садржи тачно наведене све
катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система
за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика,
пластеника, као и рода воћњака и винограда.);
Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8, јединица
локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2019. године.
Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег
закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине
пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је
утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта,у
складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту.
Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да
гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог
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пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног
органа који издаје исправу.
Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку
врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.
За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву
годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство
обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње
закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као
повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње
закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног
плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.
Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права
пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак
давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само
за тако утврђену површину земљишта.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у
просторијама Услужног центра Општинске управе Општине Бачки Петровац, улица
Коларова бр. 6., или са сајта www.backipetrovac.rs
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31.
октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву
сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или
поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање
права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2020.
годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2020.
годину“, за Стручну Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Бачки Петровац/ за територију
општине Бачки Петровац, на адресу: Општинска управа Општине Бачки Петровац ул.
Коларова бр. 6. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца
захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Ондреј
Бовдиш, телефон: 021/780-378 лок. 109., email: privreda@backipetrovac.rs или лично у
просторијама Општинске управе Општине Бачки Петровац улица Коларова бр. 6., на
приземљу, канцеларија бр. 7.
Овај јавни позив објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“, интернет
страници Општине Бачки Петровац; www.backipetrovac.rs и огласним таблама месних
канцеларија на територији општине Бачки Петровац.

ПРЕДСЕДНИК
СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
Ондреј Бовдиш, дипл.инг.маш., с.р.,
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57.
Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Бачки Петровац
Скупштина општине Бачки Петровац
Стручна Комисија за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
у општини Бачки Петровац
Број: 320-2-6/2019
Датум: 14.06.2019. године
Бачки Петровац

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон) и Правилником о
условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Стручна
Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Бачки Петровац ( у даљем тексту: Стручна
Комисија)/ општине Бачки Петровац расписује јавни позив којим обавештава:
- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe
да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у
државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100
хектара;
- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и
установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење
површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена
делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;
да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бачки Петровац за
2020. годину, до дана 31.октобра 2019. године.
Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од
стране одговорног лица
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице
(не старији од шест месеци);
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3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној
својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о
пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.
Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у
неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Стручна Комисија за израду
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
општини Бачки Петровац, задржава право да у случају потребе затражи достављање
оригинала или оверене копије достављене документације.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у
просторијама Услужног центра Општинске управе Општине Бачки Петровац, улица
Коларова бр. 6., или са сајта www.backipetrovac.rs
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31.
октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву
сматраће се неблаговременим и Стручна Комисија ће га вратити подносиоцу
неотвореног.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници
општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2020.
годину“ за Стручну Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта општине Бачки Петровац, за 2020. годину, на
адресу: Општинска управа Општине Бачки Петровац, ул. Коларова бр. 6. На полеђини
коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Ондреј
Бовдиш, телефон: 021/780-378 локал 109, email: privreda@backipetrovac.rs или лично у
просторијама Општинске управе Општине Бачки Петровац улица Коларова бр. 6., на
приземљу канцеларија бр. 7.
Овај јавни позив објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“, интернет
страници општине Бачки Петровац; www.backipetrovac.rs и огласним таблама месних
канцеларија општине Бачки Петровац.

ПРЕДСЕДНИК
СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
Ондреј Бовдиш, дипл.инг.маш., с.р.,
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58.
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, 113/2017 и 95/2018 ) и члана 13. Одлуке о буџету Општине
Бачки Петровац за 2019. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2018 ),
поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 84. седници одржаној дана 05.06.2019.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 2019.
годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 -, програмска активност 06020009 – Текућа буџетска резерва, позиција 38/0, економска класификација 49912 - Текућа
буџетска резерва о д о б р а в а с е употреба средстава у износу 435.000,00 динара за
отварање позиције 128/1 у разделу 5, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 13 – Развој
културе и информисањљ пројекат: 1201-04 – Санација евангелистичке цркве у Маглићу, ек.
класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, за обезбеђивање средстава за исплату
грађевинско занатских радова изведених у евангелистичкој цркви у Маглићу.

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: 016-4/103-2019
Датум: 05.06.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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59.
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, 113/2017 и 95/2018 ) и члана 13. Одлуке о буџету Општине
Бачки Петровац за 2019. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2018 ),
поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 84. седници одржаној дана 05.06.2019.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 2019.
годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 -, програмска активност 06020009 – Текућа буџетска резерва, позиција 38/0, економска класификација 49912 - Текућа
буџетска резерва о д о б р а в а с е употреба средстава у износу 800.000,00 динара за
повећање позиције 128 у разделу 5, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 13 – Развој
културе и информисања пројекат: 1201-04 – Санација евангелистичке цркве у Маглићу, ек.
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, за обезбеђивање средстава за
санацију евангелистичке цркве у Маглићу.

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: 016-4/104-2019
Датум: 05.06.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, 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, 113/2017 и 95/2018 ) и члана 13. Одлуке о буџету Општине
Бачки Петровац за 2019. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2018),
поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве,
Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 84. седници одржаној дана 05.06.2019.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 2019.
годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 -, програмска активност 06020009 – Текућа буџетска резерва, позиција 38/0, економска класификација 49912 - Текућа
буџетска резерва о д о б р а в а с е употреба средстава у износу 100.000,00 динара за
повећање позиције 57 у разделу 5, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, ек. класификација 512 – Машине и опрема, за
обезбеђивање средстава за уградњу апарата за повишење притиска на хидрантској
мрежи.

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: 016-4/105-2019
Датум: 05.06.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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61.
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, 113/2017 и 95/2018 ) и члана 13. Одлуке о буџету Општине
Бачки Петровац за 2019. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2018 ),
поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 84. седници одржаној дана 05.06.2019.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 2019.
годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 -, програмска активност 06020009 – Текућа буџетска резерва, позиција 38/0, економска класификација 49912 - Текућа
буџетска резерва о д о б р а в а с е употреба средстава у износу 550.000,00 динара за
повећање позиције 48 у разделу 5, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, ек. класификација 423 – услуге по уговору (4237 –
репрезентација).

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: 016-4/106-2019
Датум: 05.06.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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62.
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, 113/2017 и 95/2018 ) и члана 13. Одлуке о буџету Општине
Бачки Петровац за 2019. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10a/2018 ),
поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 84. седници одржаној дана 05.06.2019.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 2019.
годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 -, програмска активност 06020009 – Текућа буџетска резерва, позиција 38/0, економска класификација 49912 - Текућа
буџетска резерва о д о б р а в а с е употреба средстава у износу 150.000,00 динара за
повећање позиције 51 у разделу 5, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, ек. класификација 426 – материјал (4268 – материјал за
одржавање хигијене и угоститељство).

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: 016-4/107-2019
Датум: 05.06.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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