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Службени лис

Општине Бачки Петровац
Број: 9
Година: LIV

Бачки Петровац
05. децембра 2018. године

С А Д Р ЖА Ј

I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

92. -

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним административним
таксама и накнадама за услуге које врши Општинска управа,

93. -

Одлука о врстама прописа које доноси Скупштина општине Бачки
Петровац, за које је обавезна јавна расправа, те поступку и начину
спровођења јавне расправе,

94. -

Одлука о Општинском савету родитеља Општине Бачки Петровац за
школску 2018/2019 годину,

95. -

Одлука о успостављању сарадње између Општине Бачки Петровац,
Република Србија и Општине Јери, Република Кипар,

96. -

Решење о изменама Решења о именовању чланова Надзорног одбора
Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац.
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92.
На основу члана 6.став 1. тачка 2. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,99/2013 - усклађени. дин.изн.,
125/2014 - усклађени. дин.изн., 95/2015 - усклађени. дин. изн., 83/2016, 91/2016 усклађени. дин. изн., 104/2016-др.закон и 96/2017-усклађени дин.изн.) и члана 34. став 1.
тачка 14. Статута општине Бачки Петровац (''Службени лист општине Бачки Петровац''
бр.1/2014 - пречишћени текст), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XXIII седници
одржаној дана 03.12.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И
НАКНАДАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА
Члан 1
У Одлуци о локалним административним таксама и накнадама за услуге које врши
Општинска управа («Службени лист Општине Бачки Петровац», бр. 17/2012, 9/2014,
3/2015, 9/2015 i 1/2017) врши се следећа измена и допуна:
У члану 11. став 1. после постојеће тачке 8) додаје се нова тачка 9) која гласи:
« 9) за издавање потврде као доказа да је за незаконито изграђени објекат
поднета пријава за утврђивање пореза на имовину - код надлежног органа за
утврђивање пореза на имовину (Одељења за буџет, финансије и пореску
администрацију, Општинске управе Општине Бачки Петровац.»
У Тарифном броју 8. став 1.:
У тачци 1. речи:»по чл. 162.Зуп-а» замењују се речима:»по чл.30.ЗУП-а»
У тачци 2. речи:»по чл.161.Зуп-а» замењују се речима:»по чл.29.ЗУП-а)».
Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
Општине Бачки Петровац».

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-65/2018-02
Дана: 03.12.2018.године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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93.
На основу члана 5. и 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС” бр.
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 34. тачка 7. Статута Општине
Бачки Петровац – пречишћени текст ("Службени лист Општине Бачки Петровац”, бр.
1/2014) а у складу са Локалним антикорупцијским планом Општине Бачки Петровац
("Службени лист Општине Бачки Петровац”, бр. 9а/2017) и Планом интегритета донетим од
стране председника Општине Бачки Петровац од 06.06.2017.године, Скупштина општине
Бачки Петровац на својој XXIII седници одржаној дана 03.12.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о врстама прописа које доноси Скупштина општине Бачки Петровац,
за које је обавезна јавна расправа, те поступку и начину
спровођења јавне расправе
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Oдлуком се уређују врсте прописа које доноси Скупштина општине Бачки
Петровац за које је обавезна јавна расправа и дефинишу поступак и начин спровођења
јавне расправе.
Члан 2.
Јавном расправом, у смислу ове Одлуке, подразумева се отворени састанак и
консултовање представника органа Општине Бачки Петровац, јавних служби и јавних
предузећа са заинтересованим грађанима и представницима удружења грађана, органима
и организацијама и средствима јавног информисања.
Члан 3.
Јавном расправом обезбеђује се:
- информисање најшире јавности о планираним активностима на припреми општег
правног акта;
- потпунија размена информација између органа Општине Бачки Петровац и
заинтересоване јавности;
- учествовање заинтересоване јавности у припреми општег правног акта;
- унапређивање квалитета општег правног акта.
II АКТИ ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА РАСПРАВА
Члан 4.
Јавна расправа се обавезно спроводи:
- у поступку припреме Статута Општине Бачки Петровац;
- у поступку припреме одлуке о буџету буџета општине;
- у поступку припреме стратешких и акционих планова развоја општине;
- у поступку припреме просторних и урбанистичких планова;
- у поступку утврђивања стопа изворних прихода општине, као и начина и мерила
за одређивање висине локалних такси и накнада.
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- у другим случајевима предвиђеним законом и статутом Општине.
О актима из става 1. овог члана мора се спровести најмање једна јавна расправа.
Јавна расправа се спроводи и у припреми других прописа, односно општих правних
аката (стратегије, одлуке, локални акциони планови, плански и програмски документи и
др.), које доноси Скупштина општине Бачки Петровац а којима се уређују права и обавезе
од непосредног интереса за живот грађана.
Члан 5.
Јавна расправа се не спроводи у припреми одлука:
- којима се уређују питања из области одбране и безбедности;
- у ванредним, хитним или непредвидивим околностима;
- када се одлуком битно другачије не уређује неко питање;
- када се одлуке доносе по хитном поступку, а чије недоношење би могло имати
штетне последице по интересе грађана или правних лица, односно за обављање
послова из надлежности општине.

III РАСПРАВА О ТЕКСТУ ОПШТЕГ ПРАВНОГ АКТА
Члан 6.
Расправа о тексту општег правног акта спроводи се:
- организовањем округлих столова, трибина, презентација, јавних расправа и др.,
- достављањем предлога, сугестија и коментара у писаном и електронском облику.
Расправи, из става 1. алинеја 1. овог члана, обавезно присуствује овлашћени
представник органа Општине Бачки Петровац и надлежног одељења - службе Општинске
управе Општине Бачки Петровац.
Члан 7.
Јавну расправу у случајевима предвиђеним овом Одлуком организује Општинско
веће Општине Бачки Петровац заједно са начелником Општинске управе Општине Бачки
Петровац.
Члан 8.
Расправа о тексту општег правног акта почиње објављивањем јавног позива за
учешће у расправи на интернет страници Општине Бачки Петровац.
Уз јавни позив из става 1. овог члана објављује се информација са образложењем и
програмом расправе.
Расправа се спроводи по програму који који садржи:
- назив општег правног акта који је предмет расправе;
- рок, место и време одржавања расправе;
- адресу и начин достављања предлога, сугестија и коментара;
- друге податке потребне за њено спровођење.
Расправа о тексту општег правног акта траје најмање 20 (словима: двадесет) дана
од дана објављивања јавног позива из става 1. oвог члана.
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IV ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
Члан 9.
Након завршетка расправе, надлежно одељење - служба Општинске управе
Општине Бачки Петровац, сачињава извештај о јавној расправи.
Извештај о јавној расправи садржи нарочито податке о:
- месту и времену одржавања расправе;
- овлашћеним представницима органа Општине Бачки Петровац који су
учествовали у расправи;
- броју и структури учесника у расправи;
- броју достављених предлога, сугестија и коментара;
- предлозима и сугестијама који су прихваћени и предлозима и сугестијама који
нису прихваћени, са образложењем разлога.
Извештај из става 1. овог члана објављује се на интернет страници Општине Бачки
Петровац у року од 7 дана од дана истека рока из члана 8. став 4. ове Одлуке.
Члан 10.
Након окончане јавне расправе, надлежно одељење – служба Општинске управе
Општине Бачки Петровац доставља Општинском већу Општине Бачки Петровац нацрт
општег правног акта са извештајем о спроведеној јавној расправи.
Општинско веће утврђује предлог општег правног акта са извештајем о
спроведеној јавној расправи и исти упућује одборницима Скупштине општине Бачки
Петровац на разматрање и доношење.
Члан 11.
Служба Скупштине општине Бачки Петровац донете опште правне акте обавезно
објављује на службеном сајту Општине Бачки Петровац путем „Службеног листа Општине
Бачки Петровац“.

V ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Општине Бачки Петровац".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 011-66/2018-02
Дана: 03.12.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.

Страна 6 од 13 05. децембра 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 9

94.
У складу са чланом 121. став 1. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018) а на основу члана 3. став 4.
Правилника о Општинском савету родитеља („Службени гласник РС“, бр. 72/2018) и члана
34. тачка 20. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), Скупштина општине Бачки Петровац на својој XXIII
седници, одржаној дана 03.12.2018. године, д о н е л а је

ОДЛУКУ
о Општинском савету родитеља Општине Бачки Петровац,
за школску 2018/2019 годину
Члан 1.
Одлуком о Општинском савету родитеља Општине Бачки Петровац, за школску
2018/2019 годину (у даљем тексту: Одлука): утврђују се надлежности Општинског савета
родитеља, именују се представници и њихови заменици те остала питања везана за рад
овог посебног радног тела Скупштине општине Бачки Петровац.
Члан 2.
Општински савет родитеља Општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Општински
савет родитеља) чине по један представник и његов заменик Савета родитеља свих
установа образовања и васпитања са територије Општине Бачки Петровац, који се бирају
сваке школске године, у складу са чланом 3. Правилника о Општинском савету родитеља а
најкасније до 01. октобра текуће године, односно школске године.
Члан 3.
Општински савет родитеља:
1. даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета,
унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у
општини;
2. учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за
остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
3. 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;
4. пружа подршку Савету родитеља свих установа образовања и васпитања на
територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
5. заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за
унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на
територији општине;
6. сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања,
заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права
детета и људских права;
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7. обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији
општине
Члан 4.
Овом Одлуком а на основу одлука директора установа образовања и васпитања са
територије Општине Бачки Петровац, за представнике и заменике Општинског савета
родитеља Општине Бачки Петровац за школску 2018/2019. годину именују се:
1. БЛАЖЕНКА АНУШЈАК из Бачког Петровца, ул. Новохрадска 15, за представницу
Савета родитеља Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу;
САША ИЛИЋ из Маглића., ул. Симе Шолаје 12, за заменицу представнице
Савета родитеља Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу;
2. ТАМАРА УШЈАК из Бачког Петровца, ул. Пољна 11, за представницу Савета
родитеља Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац;
БРАНИСЛАВ КЕВЕНСКИ из Бачког Петровца, ул. Руда Хрубика за заменика
представника Савета родитеља Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац;
3. АНА ШУШЕРСКИ из Кулпина, ул. Маршала Тита 122, за представницу Савета
родитеља Основне школе „Јан Амос Коменски“ Кулпин;
АНА МАТИЋ из Кулпина, ул. Масарикова 106, за заменицу представнице Савета
родитеља Основне школе „Јан Амос Коменски“ Кулпин;
4. НАТАША ДОБРИК из Гложана, ул. Јозефа Марчока Драгутина 31, за
представницу Савета родитеља Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“
Гложан;
МАРИА ПАВЧОК из Гложана, ул. Вељка Влаховића 49, за заменицу
представнице Савета родитеља Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“
Гложан;
5. МАРИЈА АНТОНИЈЕВИЋ из Маглића, ул. Братства јединства 24, за представницу
Савета родитеља Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић;
ЈЕЛЕНА ПЕТКОВИЋ из Маглића, ул. Братства јединства 5, за заменицу
представнице Савета родитеља Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић;
6. ВИЕРА КРСТОВСКА из Бачког Петровца, ул. Хонтианска 16, за представницу
Савета родитеља Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац;
МИЛОТА ВИДА из Кулпина, ул. Коларова 10, за заменицу представнице Савета
родитеља Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац.
Члан 5.
Општински савет родитеља има свог председника и заменика, које бирају његови
чланови већином гласова од укупног броја чланова, на својој првој седници.
Председник, заменик председника и представници Општинског савета родитеља
послове из своје надлежности обављају без накнаде.
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Члан 6.
Одредбе Правилника о Општинском савету родитеља („Службени гласник РС“, бр.
72/2018) примењују се на начин рада Општинског савета родитеља, сарадњу са другим
органима, јавност рада, сачињавање и достављање извештаја о свом раду те на престанак
мандата представника и њихових заменика.
Члан 7.
Општинска управа Општине Бачки Петровац – Служба Скупштине општине и
Општинског већа обавља административно-техничке послове за потребе Општинског
савета родитеља.
Средства потребна за обављање послова Општинског савета родитеља
(канцеларијски материјал и сл.) обезбеђују се у буџету Општине Бачки Петровац, у складу
са законом.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.

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

Број: 011-67/2018-02
Дана: 03.12.2018. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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95.
На основу члана 13. став 2. и 3. и члана 88. ст. 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 140. став 2. Статута Општине
Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.
1/2014) Скупштина Општине Бачки Петровац на својој XIX седници одржаној дана
12.06.2018. године донела је
ОДЛУКУ
о успостављању сарадње између
Општине Бачки Петровац, Република Србија
и Општине Јери, Република Кипар
Члан 1.
На основу пријатељског сусрета и изражених намера легитимних представника
Општине Бачки Петровац и представника Општине Јери, одржаног у Бачком Петровцу дана
15.10.2017. године, грађани Општине Бачки Петровац и Општине Јери изразили су жељу да
своје односе додатно оснаже и институционализују закључивањем споразума о
партнерским односима између Општине Бачки Петровац, Република Србија и Општине
Јери, Република Кипар.
Члан 2.
Заједнички партнерски односи, пријатељство и сарадња ће се остваривати на
основу узајамног поштовања, разумевања и толеранције, у оквирима спољне политике
Републике Србије, уз поштовање територијалног јединства и правног поретка Републике
Србије, у складу са Уставом и законом.
Члан 3.
Узајамне пријатељске везе и сарадња Општине Бачки Петровац, њених органа,
служби, јавних предузећа, установа и организација, чији је она оснивач, оствариваће се на
свим пољима где за то постоји могућност и обострани интерес а посебан акценат ће се
стављати на развој школства, привреде, културе, туризма и спорта.
Члан 4.
Након давања сагласности на ову Одлуку од стране Владе Републике Србије,
Општина Бачки Петровац и Општина Јери потписаће Споразум о сарадњи између Општине
Бачки Петровац, Република Србија и Општине Јери, Република Кипар.
Споразум из става 1. овог члана у име Општине Бачки Петровац ће потписати
председник Општине Бачки Петровац односно лице које он овласти.
Члан 5.
Средства за финансирање успостављених облика сарадње између Општине Бачки
Петровац, Република Србија и Општине Јери, Република Кипар биће обезбеђена у буџету
Општине Бачки Петровац у складу са могућностима.
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.

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

Број: 011-25/2018-02
Дана: 12.06.2018. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.

НАПОМЕНА:
-

На ову Одлуку сагласност је дала Влада Републике Србије, Решењем 05 број 01610252/2018 од 02.11.2018. године („Службени гласник РС“, бр. 85/2018).
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96.
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др.
закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 – др. закон и 105/2017 – др. закон), члана 34.
тачка 10. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине
Бачки Петровац“, бр. 1/2014) а у складу са предлогом Стручног савета Здравствене
установе Дома здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац, од 25.10.2018. године,
Скупштина општине Бачки Петровац на својој XXIII седници одржаној 03.12.2018. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА „БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

I
У Решењу о именовању чланова Надзорног одбора Здравствене установе Дом
здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац, број 011-108/2016-02, од 08.09.2016. године
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 14/2016), у одељку I врше се следеће
измене:
-

под алинејом 3. - уместо члана Надзорног одбора „др Јована Шмања из Новог
Сада, Балзакова 23 (представник запослених у Здравственој установи)“, мења
се са новим чланом – „Катарина Ћуга из Маглића, Д. Туцовића 15
(представник запослених у Здравственој установи).

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

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

Број: 011-68/2018-02
Дана: 03.12.2018. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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