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114.
На основу члана 32. тачка 5. Статута Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине
Бачки Петровац“, бр. 3/2019), Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XXXIII седници
одржаној дана 20.12.2019. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 2020-2027

I
Д о н о с и с е План развоја Општине Бачки Петровац 2020-2027.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“, као и на
званичној интернет презентацији Општине Бачки Петровац са целокупном садржином
Плана развоја Општине Бачки Петровац 2020-2027.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-79/2019-02
Дана: 20.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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115.
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
32. тачка 35. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“,
број 3/2019), 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 XXXIII седници
одржаној дана 20.12.2019. 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. 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;
3. 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);
4. 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;
5. 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);
6. Пословни простор бр. 2 БЕРБЕРНИЦА који се налази у сутерену, улазу 1, корисне
површине 21м2, собности 0.1, у Маглићу, ул И.Л. Рибара , који је уписан као
посебан део зграде број 2, изграђене на к.п. бр. 1033/1, уписан у листу
непокретности бр.955 к.о. Маглић.
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Члан 2.
Непокретности из члана 1. се отуђују по тржишним условима.
Почетна цена некретнина наведених у члану 1. тачке 1-6 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 у члану 1. тачка 1.
15.982,22 евра у динарској
противвредности,
2. За некретнину наведену у члану 1. тачка 2.
16.877,00 евра у динарској
противвредности,
3. За некретнину наведену у члану 1. тачка 3.
15.579,12 евра у динарској
противвредности
4. За некретнину наведену у члану 1. тачка 4. 15.102,72 евра у динарској
противвредности,
5. За некретнину наведену у члану 1. тачка 5. 20.067,96 евра у динарској
противвредности
6. За некретнину наведену у члану 1. тачка 6. 5.796,00 евра у динарској
противвредности,
Утврђена висина купопродајне цене представља почетну, односно најнижу цену.
Лицитациони корак се утврђује у износу од 50 евра.
Исплата цене за отуђену непокретност ће се вршити у динарској 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.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

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.
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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
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.
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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

Број: 011-69/2019-02
Дана: 20.12.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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116.
На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/2018), члана 20. став 1. тачке 2) и члана 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 47/18), члана 4. став 8. Закона о инспекцијском надзору („Службени
гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18), члана 39. став 3. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 –УС) и члана 32. Статута Општине Бачки
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), Скупштина општине
Бачки Петровац, на XXXIII седници одржаној 20.12.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређења
Члан 1
Овом одлуком ближе се уређују садржина и поступак комуналног инспекцијског
надзора, овлашћења и дужности комуналног инспектора и друга питања од значаја за
комунални инспекцијски надзор.
На питања која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе посебних
закона којима се уређује комунални инспекцијски надзор и сходно и супсидијарно
одредбе закона којима се уређују инспекцијски надзор и општи управни поступак.
Комунални инспекцијски надзор
Члан 2
Комунални инспекцијски надзор је инспекцијски надзор над извршавањем закона
и других прописа у пословима из изворне надлежности општине, који је у делокругу
комуналне инспекције.
Комунални инспекцијски надзор обухвата надзор у погледу коришћења и
одржавања објеката за снабдевањe водом за пиће, одвођења и пречишћавања
атмосферских и отпадних вода, одржавања канализације, управљања комуналним
отпадом, управљања и уређења гробаља, сахрањивања, погребне делатности, управљања
јавним паркиралиштима, функционисања и одржавања објеката јавне расвете, управљања
пијацама, одржавања путева, улица, тргова, коловоза и тротора, одржавања, уређења и
чишћења јавних површина, одржавања, уређења и чишћења јавних зелених површина,
послова зоохигијене, контроле стања комуналних објеката, уређаја и инсталација, начина
и безбедности њиховог коришћења, комуналног реда, становања и одржавања зграда, и
друге послове у областима од непосредног интереса за грађане.
Комунални инспекцијски надзор обухвата надзор над јавним комуналним и другим
јавним предузећима које је основала општина односно над привредним субјектима
којима је поверено вршење комуналне делатности
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Комунални инспектор
Члан 3
Послове комуналног инспекцијског надзора из члана 1. ове одлуке за територију
општине Бачки Петровац комунална инспекција обавља преко комуналног инспектора.
Приликом вршења надзора, комунални инспектор има службену легитимацију
којом доказује својство инспектора. Легитимацију комуналног инспектора издаје начелник
општинске управе. Образац и садржина легитимације комуналног инспектора прописана
је Правилником о изгледу обрасца службене легитимације инспектора („Службени гласник
РС“, број 81/15).
II ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА
Овлашћења и дужности у погледу делокруга, вођења поступка, извођења доказа,
утврђивања чињеница, изрицања и предузимања мера
Члан 4
Комунални инспектор је овлашћен да:
1. контролише управљање неопасним комуналним отпадом;
2. контролише чишћење и одржавање јавних површина око предузећа, установа,
спортских терена и објеката, пословних и стамбених објеката, градилишта,
неизграђених плацева, стоваришта, као и осталих јавних површина;
3. контролише одржавање јавних зелених површина;
4. контролише водоводну и канализациону инсталацију;
5. контролише одржавање јавне расвете;
6. контролише одржавање фасада, олука и клима уређаја, као и одржавање, чишћење и
уређење излога и површине око зграда;
7. контролише оглашавање на отвореним површинама;
8. контролише заузеће јавних површина мањим монтажним објектима привременог
карактера, тезгама, витринама, фрижидерима, изложбеним сталцима, жардињерама,
летњим баштама, хаварисаним возилима, пољопривредним прикључним машинама
и другим стварима и предметима, складиштење робе и амбалаже испред радњи и
других објеката на улици, тротоарима, скверовима и осталим површинама јавне
намене;
9. контролише управљање, уређење и одржавање пијацама, јавним паркиралиштима и
гробљима;
10. контролише одржавање других објеката и површина од општег, односно јавног
интереса, чија функционалност, изглед и чистоћа утичу на изглед и уређење
насељеног места;
11. контролише испуштање отпадних и фекалних вода, и одржавање септичких јама;
12. контролише сакупљање и одвођење атмосферских вода са јавних површина;
13. контролише враћање јавних површина у првобитно стање и њихово чишћење након
завршетка радова;
14. контролише радно време угоститељских и занатских објеката;
15. надзире примену прописа у области становања и одржавања зграда;
16. врши увид у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца
комуналне делатности и других правних и физичких лица;
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17. врши идентификацију лица путем увида у личну исправу или другу јавну исправу са
фотографијом;
18. саслуша и узима изјаве од одговорних лица, присутних лица и сведока;
19. врши увиђај, односно прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање
комуналне делатности и пословне просторије ради прикупљања неопходних
података;
20. врши увиђај, односно прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу
комуналних услуга, укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и
припадају кориснику комуналне услуге;
21. фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор, као и ствари које
су предмет надзора;
22. записником налаже или предлаже мере за отклањање незаконитости, односно
неправилности у одређеном року, ради усаглашавања пословања и поступања са
законом, подзаконским прописима и општинским одлукама, а уколико надзирани
субјекат не поступи по наложеним мерама из записника, доноси решење о налагању
мера, осим код нерегистованих субјеката када се мере изричу само решењем;
23. окончава поступак записником уколико странка у року који је одређен записником
изврши наложене мере;
24. наложи кориснику извршење утврђених обавеза као и отклањање недостатака на
унутрашњим инсталацијама и да приступи тим инсталацијама приликом извршења
решења којим је наложио отклањање недостатака или искључење корисника са
комуналног система;
25. нареди решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако
су они ту остављени противно прописима;
26. наложи решењем уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја
којима се спречава одвожење возила са површина јавне намене ако су остављена
противно прописима;
27. забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;
28. забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења;
29. забрани паљење траве и другог растиња, отпадне предмете и материјале на путу и
дуж путног појаса;
30. забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних
контејнера и типских посуда;
31. забрани решењем премештање комуналних контејнера од стране неовлашћених
лица, као и њихово оштећење и уништење;
32. забрани решењем бацање горућих предмета и неохлађеног пепела у комуналне
контејнере и корпе за отпад;
33. забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као
одлагалишта, трансфер станице или регистроване комуналне депоније и на приступне
путеве тим локацијама;
34. забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог
грађевинског материјала ван за то одређене локације;
35. забрани решењем одлагање отпада, земље, грађевинског материјала и отпадних
материја у водотоке и на обале водотока;
36. забрани решењем оштећење и уништење водоводне и канализационе инсталације;
37. забрани решењем оштећење и уништење инсталације јавне расвете;
38. забрани решењем оштећење и уништење дечијих игралишта, ограда, клупа и осталог
имобилијара и опреме на игралиштима;
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39. забрани решењем оштећење и уништење зелених површина, засада и осталог
пратећег имобилијара и опреме;
40. забрани решењем оштећење и уништење објеката од општег јавног интереса;
41. забрани решењем заузеће и уређење површина јавне намене без одобрења
надлежне службе;
42. забрани обављање комуналне делатности субјекту који ту делатност обавља супротно
одредби члана 9. Закона о комуналним делатностима;
43. нареди уклањање снега и леда са путева, улица и тротоара као и уклањање леденица
са кровова и тераса;
44. нареди трајно уклањање засада који оштећују или могу да оштете мрежу јавних
инсталација;
45. нареди обавезу вршења зоохигијенске делатности;
46. одреди рокове за отклањање неправилности или недостатака, односно за извршење
решења;
47. издаје прекршајни налог када је за прекршај у надлежности комуналне инспекције од
прекршајних санкција предвиђена једино новчана казна у фиксном износу и подноси
захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ
или кривично дело када оцени да постоји сумња је повредом прописа учињен
прекршај, привредни преступ или кривично дело;
52. предузима и друге радње и мере утврђене законом и одлукама Скупштине
општине.
Самосталност у раду
Члан 5
Комунални инспектор обавештава непосредно претпостављеног, руководиоца
инспекције и начелника општинске управе о појавама битнијег нарушавања самосталности
и незаконитог утицаја на његов рад.

III ПОСТУПАК КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Покретање поступка комуналног инспекцијског надзора по представци
Члан 6
При покретању поступка комуналног инспекцијског надзора по службеној
дужности, комунални инспектор узима у обзир пријаве и друге представке правних и
физичких лица којима се иницира поступак комуналног инспекцијског надзора, и одлучује
о покретању поступка у складу са законом.
Налог за комунални инспекцијски надзор
Члан 7
Када се заустављањем или остављањем возила, односно постављањем или
остављањем објеката, уређаја и других ствари и предмета супротно прописаним
обавезама омета вршење комуналне услуге, коришћење комуналних објеката или пута
или када је неопходно предузимање хитних мера у јавном интересу, односно када то
захтевају разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по комунални ред и
друга добра и права која штити комунална инспекција, комунални инспекцијски надзор
може се вршити без издавања налога за комунални инспекцијски надзор.
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Обавезе надзираних субјеката
Члан 8
Правна и физичка лица дужна су да комуналном инспектору омогуће несметано
обављање надзора, да му без одлагања дају потребне податке и ставе на увид и
располагање потребну документацију и друге доказе, ако комунални инспектор не може
да их прибави по службеној дужности, и изјасне се о чињеницама које су од значаја за
вршење надзора.
Записник
Члан 9
О сваком извршеном надзору и предузетим радњама комунални инспектор
саставља записник, у складу са законом.
Изузетно, у једноставним и очигледним стварима нарушавања комуналног реда,
које су мањег обима и значаја и не захтевају вођење управног поступка, изрицање управне
мере и праћење њеног извршења, а у којима инспектор затекне лице у вршењу прекршаја
(нпр. бацање кућног и другог комуналног отпада ван посуда за одлагање отпада),
комунална инспекција овлашћена је да, без вођења управног поступка, изда прекршајни
налог, који садржи утврђене чињенице и доказе.
Изузетно, у случају из става 2. овог члана комунални инспектор не саставља
записник.
Посебна мера наредбе
Члан 10
Комунални инспектор, у вршењу инспекцијског надзора из члана 7. ове одлуке,
наредиће решењем кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони
ствари, односно предмете, под претњом принудног извршења.
Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор
ће, без саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се возила, ствари и
други предмети уклоне у одређеном року, који се може одредити и на минуте.
Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари, односно предмете уз
назначење дана и часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а
доцније оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност
достављања.
Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом налогу, комунални инспектор
ће одредити постављање уређаја којим се спречава одвожење возила, односно одредиће
да се возила, ствари и други предмети уклоне о трошку корисника, односно сопственика,
на место које је за то одређено.
Трошак из става 4. овог члана се утврђује актом надлежног органа општине и може
да обухвата трошкове поступка, одношења возила, ствари и другог предмета, лежарине и
друге доспеле трошкове.
Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.
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Мере за отклањање неправилности. Решење и жалба
Члан 11
Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није
примењен или да је неправилно примењен, наложиће мере и рок за отклањање
неправилности записником, а уколико странка не поступи по наложеним мерама из
записника донеће решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок за њено
отклањање.
На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у
року од 15 дана од дана достављања решења, осим ако је законом другачије предвиђено.
Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора, осим ако је законом
другачије одређено. Када, у складу са овом одлуком, жалба не одлаже извршење решења,
комунални инспектор може из оправданих разлога одредити да жалба одлаже извршење
решења, што образлаже у решењу. Оправдани разлози подразумевају да одлагање
извршења није противно јавном интересу, односно да није у питању хитна мера, односно
радња која не трпи одлагање.
Решење Општинског већа је коначно у управном поступку и против њега се може
покренути управни спор.
Сарадња у комуналном инспекцијском надзору
Члан 12
Комунални инспектор у обављању послова сарађује са органом унутрашњих
послова, комуналном милицијом и другим инспекцијама, у складу са законом.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање,
размену информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и
активности од значаја за обављање послова комуналног инспекцијског надзора.
Када комунални инспектор утврди повреду прописа чију примену контролише
други орган, односно друга инспекција, дужан је да о томе обавести надлежни орган,
односно надлежну инспекцију.
IV

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји
Члан 13

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара, казниће се за прекршај
правно лице ако:
1. онемогући, омета или вређа комуналног инспектора у вршењу послова комуналног
инспекцијског надзора;
2. не достави тражене податке, које комунални инспектор није могао да прибави по
службеној дужности, у року који одреди комунални инспектор, или на други начин
отежава, неоправдано одлаже или продужава (одуговлачи) вршење комуналног
инспекцијског наздора;
3. не поступи по решењу комуналног инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу у
фиксном износу од 15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном у фиксном
износу од 30.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у
фиксном износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из овог члана, комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу са
законом којим се уређују прекршаји.
Члан 14
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: 011-70/2019-02
Дана: 20.12.2019.године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 32. Статута Општине Бачки Петровац („Службени
лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој
XXXIII седници одржаној дана 20.12.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Члан 1
У Одлуци о комуналним делатностима („Службени лист Општине Бачки Петровац“,
бр. 4/2018 и 10/2018) у члану 174. бројеви: „'01.01.2020“ замењују се бројевима:
„01.01.2021“.

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: 011-71/2019-02
Дана: 20.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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На основу члана 11. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике
Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2017), као и
члана 32. став 1. тачка 15. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине
Бачки Петровац“, број 3/2019) Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XXXIII.
седници одржаној дана 20.12.2019. године, донела је

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ Д. О. О. „РЕГИОНАЛНИ ИНОВАТИВНИ ЦЕНТАР
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Члан 1.
Општина Бачки Петровац заједно са привредним друштвом д.о.о. „Business Park“
Бачки Петровац (ПИБ: 107395127, матични број 20793643) сходно одредбама уговора
закљученог дана 15. августа 2019. године између Републике Србије, кабинета министра
без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Општине Бачки Петровац и
„Business Park“ д.о.о. Бачки Петровац приступа оснивању привредног друштва д.о.о.
„Регионални иновативни центар Бачки Петровац“ Бачки Петровац (у даљем тексту:
привредно друштво).
Члан 2.
Привредно друштво се оснива под условима предвиђеним Уговором о оснивању
д.о.о. „Регионални иновативни центар Бачки Петровац“ Бачки Петровац“.
Члан 3.
Оснивачи оснивају привредно друштво у једнаким уделима.
Члан 4.
Општина Бачки Петровац именује најмање два представника у скупштини
привредног друштва.
Члан 5.
Представнике Општине Бачки Петровац у скупштини привредног друштва именује
Скупштина Општине Бачки Петровац.
Члан 6.
Привредно друштво успоставља систем једнодомног управљања сходно чл. 198
Закона о привредним друштвима.
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Члан 7.
За закључивање уговора из члана 2. ове Одлуке овлашћује се Срђан Симић,
председник Општине Бачки Петровац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-67/2019-02
Дана: 20.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.
15/2016), члана 32. тачка 17. Статута Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 3/2019) и члана 31. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Прогрес“ Бачки Петровац („Сл. лист општине Бачки Петровац“, бр. 12/2013, 14/2016 и
6/2017), Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XXXIII седници одржаној дана
20.12.2019. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
И ТРОГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНЕ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПРОГРЕС“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Програм пословања за 2020. годину и трогодишњи
програм пословања за период 2020-2022. године Јавног комуналног предузећа „Прогрес“
Бачки Петровац.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-72/2019-02
Дана: 20.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.
15/2016), члана 32. тачка 17. Статута Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 3/2019) и члана 38. став 3. Одлуке о промени облика организовања
Друштвеног предузећа КСП „Комуналац“ Маглић у Јавно предузеће за КСП „Комуналац“
Маглић – (пречишћени текст) („Сл. лист општине Бачки Петровац“, бр. 12/2013 и 14/2016),
Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XXXIII седници одржаној дана 20.12.2019.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ТРОГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020, 2021. И 2022. ГОДИНУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ „КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ

I
Д а ј е с е с а г л а с н о с т на Трогодишњи програм пословања за 2020, 2021. и
2022. годину Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-73/2019-02
Дана: 20.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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На основу члана 48. ст. 3 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 15/2016) члана 32 став 9 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018)
и члана 32. тачка 17. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 3/2019), Скупштина Општине Бачки Петровац на својој XXXIII седници,
одржаној дана 20. децембра 2019. године, д о н е л а ј е

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕИ СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
„КОМУНАЛАЦ“ МАГЛИЋ

I
Чедомир Рупар из Маглића, Ул. Светозара Марковића бр.4, директор Јавног
предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић, р а з р е ш а в а с е
од ове дужности даном 16. новембра 2016. године.

II
Овим Решењем отклањају се процесни недостаци Решења Скупштине Општине
Бачки Петровац о разрешењу директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене
послове „Комуналац“ Маглић број 011-179/2016-02 од 16. новембра 2016. године у
складу са Пресудом Управног суда Одељења у Новом Саду број III – 8 У. 17807/2016 од
14. марта 2019. године.
III

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-74/2019-02
Дана: 20.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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На основу члана 121. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), члана 3. став 4. Правилника
о општинском савету родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 72/2018) и члана 45. став 2 Статута
Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац, бр. 3/2019), Скупштина
Општине Бачки Петровац, на својој XXXIII седници одржаној дана 20.12.2019. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА ШКОЛСКУ, ОДНОСНО РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

I
ТАМАРА УШЈАК из Бачког Петровца, Пољна 11, р а з р е ш а в а с е од дужности
члана Општинског савета родитеља Општине Бачки Петровац за школску, односно радну
2019/2020. годину, представнице Савета родитеља Основне школе „Јан Чајак“ Бачки
Петровац, даном доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-75/2019-02
Дана: 20.12.2019. године
Бачки Петровац, Коларова 6
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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На основу члана 121. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), члана 3. став 4. Правилника
о општинском савету родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 72/2018) и члана 45. став 2 Статута
Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац, бр. 3/2019), Скупштина
Општине Бачки Петровац, на својој XXXIII седници одржаној дана 20.12.2019. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА ШКОЛСКУ, ОДНОСНО РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

I
ВЕСНА ЗБУЋНОВИЋ из Бачког Петровца, Пролетерска 22, и м е н у ј е с е за члана
Општинског савета родитеља Општине Бачки Петровац за школску, односно радну
2019/2020. годину, као представница Савета родитеља Основне школе „Јан Чајак“ Бачки
Петровац, почев од наредног дана од дана доношења овог решења.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-76/2019-02
Дана: 20.12.2019.године
Бачки Петровац, Коларова 6
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.
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На основу члана 28. став 7. и 8. Закона о Агенцији за борбу против корупције ("Сл.
гласник РС", бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - одлука УС, 67/2013 - одлука УС, 112/2013 аутентично тумачење и 8/2015 - одлука УС), члана 14. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) и члана 32. тачка 12. Статута
Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019),
Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XXXIII седници одржаној дана 20.12.2019.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВА, ОДНОСНО ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

I
П р е с т а ј е ф у н к ц и ј а чланова, односно заменика чланова Изборне комисије
Општине Бачки Петровац, и то:
1. Спасоју Проданову из Кулпина, Пионирска 13 (ДС) – члан;
2. Павелу Марчоку из Бачког Петровца, Кулпинска 4 (ДС) – члан;
3. Кристини Кевенској из Бачког Петровца, Мартина Хрубика 25 (ЛСВ) – члан;
4. Гаври Говорчину из Кулпина, Републичка 6 (СПС) – заменик члана.

II
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-77/2019-02
Дана: 20.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др Јан Шуљан, с.р.

Страна 22 од 51 24. децембра 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 10
125.
На основу чл. 61. 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 чл. 13. Одлуке о буџету Општине Бачки
Петровац за 2019. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10а/2018, 8а/2019 и
9а/2019), поводом разматрања предлога Решења о промени апропријације, Општинско
веће Општине Бачки Петровац, на својој 105. седници одржаној дана 09.12.2019. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за 2019.
годину, раздео 5, глава 0 – Општинска управа, програм 15, - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, извор финансирања 01 - приходи из буџета, мењају се следеће
апропријације:
- умањује се позиција 40, економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде
запослених (зараде) за износ од 500.000,00 динара, тако да уместо 34.255.000,00 динара
сада износи 33.755.000,00 динара;
- повећава се позиција 53, економска класификација 465 – остале дотације и трансфери за
износ од 500.000,00 динара, тако да уместо 2.800.000,00 динара сада износи 3.300.000,00
динара.
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску
администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/249-2019
Дана: 09.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.

Страна 23 од 51 24. децембра 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 10
126.
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, 8а/2019
и 9а/2019), поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске
резерве Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 105. седници одржаној дана
09.12.2019. 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 42.000,00 динара за
повећање позиције 42 у разделу 5, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 Функционисање локлане
самоуправе и градских општина, ек. класификација 413 – накнада у натури, због
реализације новогодишњих и божићних пакетића деци запослених у ЈЛС.

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: 016-1/250-2019
Датум: 09.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Сими, с.р.

Страна 24 од 51 24. децембра 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 10
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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, 8а/2019
и 9а/2019), поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске
резерве Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 105. седници одржаној дана
09.12.2019. 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 200.000,00 динара за
повећање позиције 56 у разделу 5, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, ек. класификација 485 – накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државних органа, због реализације правоснажних судских одлука.

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: 016-1/251-2019
Датум: 09.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.

Страна 25 од 51 24. децембра 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 10
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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, 8а/2019
и 9а/2019), поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске
резерве Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 109. седници одржаној дана
24.12.2019. 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 2.500.000,00 динара за
повећање позиције 89 у разделу 5, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 2 –
Комуналне делатности, Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама
јавне намене, ек. класификација 424 – Специјализиване услуге, за обезбеђивање
средстава за санирање комуналне депоније и депоније интерног отпада на територији
Општине Бачки Петровац.

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: 016-4/277-2019
Датум: 24.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.

Страна 26 од 51 24. децембра 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 10
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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, 8а/2019
и 9а/2019), поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске
резерве Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 109. седници одржаној дана
24.12.2019. 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 1.600.000,00 динара за
повећање позиције 77 у разделу 5, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 7 –
Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, ек. класификација 424 –
Специјализиване услуге, за обезбеђивање средстава за санацију и уређивање путног
појаса у циљу безбеднијег саобраћаја и прегледности путева.

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: 016-4/278-2019
Датум: 24.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.

Страна 27 од 51 24. децембра 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 10
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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, 8а/2019
и 9а/2019), поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске
резерве Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 109. седници одржаној дана
24.12.2019. 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 1.240.000,00 динара за
повећање позиције 43 у разделу 5, глава 00 – ОПШТИНСКА УПРАВА, програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе , програмска активност: 0001 – Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, ек. класификација 414 – Социјална давања запосленима,
за обезбеђивање средстава за исплату солидарне помоћи за побољшање материјалног
стања запослених.

2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску
администрацију Општинске управе Општине Општине Бачки Петровац.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/279-2019
Датум: 24.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.

Страна 28 од 51 24. децембра 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Број 10
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На основу члана члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник
РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др.
закон и 95/18 – др. закон), чл. 64-67. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), члана 62. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, број 3/2019) а у складу са Програмом коришћења буџетског
фонда за заштиту животне средине за 2019. годину („Службени лист Општине Бачки
Петровац“ број 10/18) и акта saglasnosti Министарства заштите животне средине
Републике Србије број 401-00-00063/2019-02 од 17.01.2019. године, Општинско веће
Oпштине Бачки Петровац на својој 105. седници одржаној дана 09.12.2019. године,
донело je

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019.
годину донетог на 72.седници Општинског већа оджаној дана 20.12.2018. године,врше се
следеће измене:
Тачка 2. мења се и гласи:
За реализацију Програма планирају се средства из буџета Општине Бачки Петровац за
2019. годину и то из :
- посебне накнаде за заштиту животне средине и унапређење животне средине
у 2019 ---------------------------------------------------------------------------- 1.200.000,00 динара
- накнада за загађивање животне средине ------------------------------------ 22.000,00 динара
- приходи из буџета општине Бачки Петровац ---------------------------- 2.000.000,00 динара

УКУПНО:

----------------------------3.222.000,00 динара

Тачка 3 мења се и гласи и гласи:
3. Средства из тачке 2. овог програма користиће се за:
I. Подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте
које доприносе битном смањењу загађивања животне средине:

1,571.000,00 динара
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- припрема пројеката и пројектно техничке документ. из области животне средине(израда
Локалог
еколошког акционог плана,Пројекти санације сметлишта суфинансирање
пројеката) ............................................................................................................. 400.000,00 дин
- озелењавање општине и одржавање дивље флоре и фауне …………….......... 580.000,00 дин
(озелењавање главних улица и тргова у насељеном месту Бачки Петровац, Кулпин, Гложан
и Маглић као и набавка садница за комунална предузећа)
- уклањање дивљих депонија ...........................................................................300.000,00 дин
брише се
- средства за спровођење Плана управљања отпадом .................................... 391.000,00 дин
(набавка канти и контејнера)
-набавка врећа за сепарацију отпада по домаћинствима ……………………. 100.000,00 дин
брише се
-уништавање коровске биљке амброзије........................................................... 200.000,00 дин
- набавка компостера за домаће компостирање………………………………………. 100.000,00 дин
брише се
II . Програме контроле квалитета, анализа и праћења стања
животне средине у општини (мониторинг)
1.600.000,00 динара
За реализацију наведених праћења потписаће се уговори са овлашћеним стручним и
научним организацијама и установама, а у складу са прописима:
-праћење квалитета амбијенталног ваздуха у општини Бачки Петровац
-систематско мерење буке у животној средини у општини Бачки Петровац
-праћење квалитета површинских вода на територији општине Бачки Петровац
-мерења посебне намене (контролна мерења)
III . Образовне активности и јачање свести о потреби заштите
животне средине
1.000,00 динара

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне
средине, Одељење за привреду ,урбанизам,комунално-стамбене и инспекцијске послове
општине Бачки Петровац ће средствима у укупном износу од 1.000,00 динара, самостално
или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати у предавањима,
семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења
животне средине и обележавању значајних датума и догађаја:
-

Сајмови са тематиком заштите животне средине,
Сат за нашу планету
Светски дан вода
Дан шума-
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- Светски дан заштите животне средине - Дан планете Земље,
- Дани Дунава и други еколошки празници

IV. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне
средине
50.000,оо динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању
животне средине, јавности рада и јачања свести о значају заштите животне средине,
покренуће се штампање Екобилтена и континуирано иновирање Интернет странице
Општине.одељак заштита животне средине. Истовремено ће се радити на обавештавању
јавности о стању животне средине путем средстава јавног информисања.
II
На активности обухваћене Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине за 2019. годину, прибављена је сагласност Министраства заштите
животне средине број 401-00-00063/2019-02 од 17.01.2019.године.
III
Доношењем овог Програма поништава се Програм о изменама Програма коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачки Петровац за 2019.
годину бр. 016-4/244-2019 од 22.11.2019. године („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр.
9/2019).
IV
Овај Програма се објављује у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“ и на званичној
интернет страници Општине Бачки Петровац.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 016-4/248-2019
Дана: 09.12.2019. године
Бачки Петровац
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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132.
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010 , 101/2011 и 32/2013 – одлука УС, 55/2014,
96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018 и
23/2019), члана 62. став 1. тачка 32. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), по предлогу Савета за безбедност саобраћаја на
путевима на територији Општине Бачки Петровац, Општинско веће Општине Бачки
Петровац, на својој 106. седници, одржаној дана 12.12.2019. године, донело је:
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Овим Програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Бачки Петровац
за 2020. годину.
2. За реализацију овог Програма планирана су оријентациона средства Одлуком о
буџету Општине Бачки Петровац за 2020. годину, у износу од 5.500.000,00 динара од
новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на
путевима.
3. Активности за реализацију Програма:
Редни Опис
број
I
Унапређење
саобраћајне
инфраструктуре
1.1.
Одржавање хоризонталне сигнализације
Унапређење безбедности саобраћаја на
1.2.
пешачком прелазу код гимназије „Јан
Колар“ у Бачком Петровцу
Израда саобраћајног пројекта општинских
путева бр. 1 Гложан-Бачки Петровац и бр. 2
1.3.
Бачки Петровац-Кулпин ван насељених
места
Реконструкција тротоара у насељеном месу
1.4.
Бачки Петровац
1.5.
Одржавање постојећих система видео
надзора
Остале активности у вези унапређења
II
безбедности саобраћаја на путевима
Превентивно-промотивне активности
2.1
из области безбедности саобраћаја
2.1.1. Набавка дечијих ауто седишта

Новчани износ (дин.)
2.750.000,00

Контопозиција
/

550.000,00

424400

600.000,00

512800

600.000,00

511400

850.000,00

424400

150.000,00

425200

2.750.000,00

/

1.050.000,00

/

500.000,00

426900
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Редни Опис
број
Набавка светала и друге опреме за
2.1.2.
бициклисте
Набавка троуглова за обележавање спорих
2.1.3. возила (трактора, прикључна возила,
радних машина...)
Куповина материјала за потребе промоције
2.1.4.
безбедности саобраћаја
Реализација кампања за безбедност
саобраћаја (едукативни флајери, закуп
2.1.5. билборда, постери...) и едукативне трибине
за младе, децу и остале категорије учесника
у саобраћају
Унапређење саобраћајног васпитања и
2.2
образовања
Набавка образовно васпитног материјала
2.2.1. (саобраћајни буквар) и светлоодбојних
прслука
Набавка едукативног материјала: „10
2.2.2. лекција које живот значе“ (сликовнице,
бојанке, самолепљиви стикери, ЦД)
Набавка жутих марама са знаком деца на
2.2.3.
путу
Техничко опремање јединица саобраћајне
2.3.
полиције и других надлежних органа за
безбедност саобраћаја
Калибрација и баждарење алкометра за
2.3.1.
потребе саобраћајне полиције
2.3.2.
2.4.

2.4.1.
2.4.2.

2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5

Новчани износ (дин.)
200.000,00

426900

100.000,00

426900

100.000,00

426900

150.000,00

423400

250.000,00
100.000,00

426900

80.000,00

426900

70.000,00

426900

570.000,00
40.000,00

Набавка опреме за контролу и регулисање
530.000,00
саобраћаја за потребе ПС Бачки Петровац
Научно-истраживачки рад у области
безбедности саобраћаја
Израда извештаја стања безбедности
саобраћаја на путевима општине Бачки
Петровац за 2018. и 2019. годину
Израда студије: унапређење безбедности
деце као рањиве категорије учесника у
саобраћају
Рад тела за координацију послова
безбедности саобраћаја
Накнада за присуство седницама-запослени
у управи
Накнада за присуство седницама-остали
Трошкови путовања чланова Савета
Присуство стручно – информативним
скуповима: конференције, семинари
Трошкови смештаја

Контопозиција

423500
512200
512800
426900

600.000,00
200.000,00

424900

400.000,00

424900

280.000,00
50.000,00

416100

70.000,00
20.000,00

423500
422100

120.000,00

423300

20.000,00

422100
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Редни Опис
број

Новчани износ (дин.)

Контопозиција

УКУПНО I + II: 5.500.000,00
4. По истеку календарске године Савет за безбедност саобраћаја ће сачинити
извештај о реализацији Програма и о томе обавестити Општинско веће Општине Бачки
Петровац.
5. Надзор над спровођењем овог Програма извршиће Општинско веће Општине
Бачки Петровац.
6. Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 016-4/265-2019
Дана: 12.12.2019. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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133.
На основу члана 3. став 6. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 – одлука Уставног суда, 113/2017 и 95/2018 –
аутентично тумачење ) (даље: Закон) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе
Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 12/2008,
5/2009, 1/2015, 15/2016 и 6/2017) Начелник Општинске управе Општине Бачки Петровац
доноси

ПРАВИЛНИК О РАДУ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим правилником, у складу са Законом, уређују се права, обавезе и одговорности
изабраних, именованих, постављених и запослених (у даљем тексту: запослени) у Општини
Бачки Петровац (даље: Послодавац) и обавезе Послодавца у обезбеђивању и остваривању
права запослених из радног односа.
О правима, обавезама и одговорностима изабраних лица одлучује Скупштина
Општине Бачки Петровац, о правима, обавезама и одговорностима именованих и
постављених лица одлучује органи који их је именовао или поставио, док о правима ,
обавезама и одговорностима запослених одлучује Начелник Општинске управе.
Орган или лице из става 1. овог члана, може за одлучивање о појединим правима,
обавезама или одговорности запосленог да овласти друго лице, у складу са Законом.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНОГ И ПОСЛОДАВЦА
Члан 2
Запослени има право на поштовање достојанства личности, заштиту од
дискриминације и злостављања на раду, као и право на друге облике заштите у складу са
законом и овим правилником, право на одговарајућу зараду, безбедност и здравље на
раду, право на синдикално организовање и друга колективна права у складу са законом.
Запослени је дужан да савесно обавља послове на којима ради, да поштује
организацију рада и пословања послодавца, да се образује, стручно оспособљава и
усавршава за рад, када захтева потреба процеса рада (у складу са програмом послодавца),
као и друге обавезе у складу са законом и овим правилником.
Послодавац је дужан да обезбеди запосленом безбедне услове рада, зараду и
друга примања, као и друга права у складу са законом, другим прописима и овим
правилником.
На права, обавезе и одговорности запослених који нису уређени овим
правилником примењују се одговарајуће одредбе Закона и других важећих прописа.
РАДНИ ОДНОСИ
Члан 3.
Запослени заснива радни однос на неодређено време и одређено време.
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У радни однос на одређено време може се примити лице које испуњава све услове
за рад на радном месту на које се прима који су утврђени правилником о организацији и
систематизацији радних места (у даљем тексту: Правилник).
Послодавац је дужан да приликом пријема запосленог у радни однос на одређено
време нарочито оцени околности које се односе на то да је лице које се прима у радни
однос у ранијем периоду обављало послове одређеног радног места и да је за то време
уредно испуњавало своје радне обавезе.
Правилником се утврђују организација радних места, описи радних места, звања у
којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, радна
места намештеника, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на
сваком радном месту.
Радни однос не може да се заснује за послове који нису утврђени Правилником.
Укупан број запослених на одређено време и радно ангажованих по другим
основама мора да буде у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.
Члан 4
Послодавац је дужан да у поступку припреме Правилника или општих аката који су
од значаја за дефинисање радноправног и материјалног положаја запослених у органима
јединица локалне самоуправе, затражи мишљење репрезентативног синдиката код
послодавца на предлоге тих аката.
Репрезентативни синдикат дужан је да достави своје мишљење послодавцу у року
од 15 дана од дана пријема захтева за мишљење.
РАДНО ВРЕМЕ, ГОДИШЊИ ОДМОР И ОДСУСТВА
Члан 5
Пуно радно време износи 40 часова недељно, ако законом није другачије
одређено.
Члан 6
Послодавац утврђује распоред радног времена запосленог за период од најмање
четири недеље (месец дана).
Распоред радног времена запосленог објављује се најмање десет дана пре
примене.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана распоред радног времена запосленог може бити
промењен и пре истека рока од десет дана од дана обавештења запосленог, у случајевима
који се не могу унапред предвидети, али ни тада краћем од 48 часова унапред.
Распоредом радног времена или увођењем прековременог рада не може се
запосленом ускратити дневни одмор од најмање 12 сати непрекидно нити недељни
одмор од најмање 24 сата непрекидно.
Члан 7
Запослени који ради најмање шест часова дневно има право на одмор у току
дневног рада у трајању од тридесет минута.
Запослени који ради дуже од пуног радног времена, али не дуже од 12 часова
дневно има право на одмор у току рада од 60 минута.
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За време коришћења дневног одмора запослени има право да напусти радно
место и просторије послодавца.
Одмор у току дневног рада не може се користити на почетку и на крају радног
времена.
Време одмора из ст. 1. и 2. овог члана урачунава се у радно време.
Члан 8
Дужина годишњег одмора запосленог утврђује се тако што се законски минимум
од 20 радних дана увећава према следећим критеријумима, и то:
1) По основу доприноса на раду:
(1) службенику са оценом "истиче се" - за 5 радних дана,
(2) службенику са оценом "добар" - за 3 радна дана,
(3) намештенику који је остварио резултате рада - 3 радна дана;
2) По основу стручне спреме, односно образовања:
(1) запосленом са високим образовањем стеченим 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 и запосленом са
стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у
трајању до три године - за 5 радних дана,
(2) запосленом са средњом школском спремом - за 3 радна дана,
(3) запосленом са осталим степенима школске спреме - за 1 радни дан;
3) По основу година рада проведених у радном односу:
(1) запосленом преко 30 година рада проведених у радном односу - за 5 радних
дана,
(2) запосленом од 25 до 30 година рада проведених у радном односу - за 4
радна дана,
(3) запосленом од 15 до 25 година рада проведених у радном односу - за 3
радна дана,
(4) запосленом од 5 до 15 година рада проведених у радном односу - за 2 радна
дана,
(5) запосленом до 5 година рада проведених у радном односу - за 1 радни дан;
4) По основу услова рада:
(1) за рад на радним местима са повећаним ризиком - за 3 радна дана,
(2) за рад на радном месту на којем је уведено скраћено радно време - за 10
радних дана,
(3) за ноћни рад - за 2 радна дана;
5) Запосленој особи са инвалидитетом - за 5 радних дана;
6) По основу бриге о деци и члановима уже породице:
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(1) родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са једним малолетним
дететом - за 2 радна дана, а за свако наредно малолетно дете по 1 радни дан,
(2) самохраном родитељу са дететом до 14 година - за 3 радна дана, с тим што
се овај број дана увећава за по 2 радна дана за свако наредно дете млађе од
14 година,
(3) запосленом који се стара о члану уже породице који је ометен у развоју, има
тешко телесно оштећење или болест услед које је потпуно или врло слабо
покретан - за 5 радних дана.
Руководилац у сврху примене мерила из става 1. тачка 1) овог члана, прати рад
намештеника и у годишњем извештају о његовом раду који доноси до краја децембра
текуће године за ту годину утврђује да ли је намештеник остварио резултате рада.
Годишњи одмор, који се утврди након примене свих критеријума, не може се
користити у трајању дужем од 30 радних дана.
Запослени са навршених 30 година рада проведених у радном односу има право на
годишњи одмор у трајању од 30 радних дана.
Самохраним родитељем у смислу овог члана сматра се родитељ који сам врши
родитељско право, када је други родитељ непознат, или је умро, или сам врши
родитељско право на основу одлуке суда или када само он живи са дететом, а суд још није
донео одлуку о вршењу родитељског права и у другим случајевима утврђеним законом
којим се уређују породични односи.
Члан 9
Време коришћења годишњег одмора утврђује се планом коришћења годишњег
одмора.
План коришћења годишњег одмора доноси руководилац органа најкасније до
краја априла календарске године, након претходно прибављеног мишљења руководилаца
унутрашњих организационих јединица у органу јединице локалне самоуправе, водећи
рачуна о писаном захтеву запосленог.
План коришћења годишњег одмора садржи: име и презиме запосленог, радно
место, трајање годишњег одмора, време коришћења годишњег одмора и име запосленог
који мења запосленог за време коришћења годишњег одмора.
Члан 10
На основу плана коришћења годишњег одмора, доноси се за сваког запосленог
решење којим се утврђује укупно трајање годишњег одмора према мерилима из члана 8.
овог правилника и време коришћења годишњег одмора.
Послодавац може да измени време одређено за коришћење годишњег одмора ако
то захтевају потребе посла, најкасније пет радних дана пре дана одређеног за коришћење
годишњег одмора.
Решење о коришћењу годишњег одмора може да се достави запосленом и у
електронском облику.
Члан 11
У случају престанка радног односа, послодавац је дужан да запосленом који није
искористио годишњи одмор у целини или делимично, исплати новчану накнаду уместо
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коришћења годишњег одмора у висини просечне плате коју је остварио у претходних 12
месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.
Право из става 1. овог члана утврђује се и исплаћује у складу са решењем
послодавца, у року од 30 дана од престанка радног односа.
Члан 12
Запослени има право на плаћено одсуство са рада у случају:
1) порођаја супруге или усвојење детета - 5 радних дана;
2) порођаја другог члана уже породице - 1 радни дан;
3) полагања стручног испита који је обавезан услов за рад на радном месту на које
је распоређен - до 7 радних дана;
4) ступања у брак запосленог - 7 радних дана;
5) ступања у брак детета односно пасторка, усвојеника/цу или храњеника/цу
запосленог - 3 радна дана;
6) отклањања последица у домаћинству запосленог изазваним елементарним
непогодама, хаваријама, пожаром или другим непредвидивим разлозима више силе - 3
радна дана;
7) селидбе - 3 радна дана;
8) поласка детета запосленог у први разред основне школе - 2 радна дана;
9) испраћај детета односно пасторка, усвојеника/цу или храњеника/цу у војску - 2
радна дана;
10) полагање испита у оквиру стручног усавршавања или додатног образовања - по
1 радни дан, а највише 7 радних дана у току календарске године;
11) теже болести члана уже породице - 7 радних дана;
12) смрти члана уже породице - 5 радних дана;
13) за сваки случај добровољног давања крви, рачунајући и дан давања крви - 3
узастопна дана;
14) учешћа у такмичењу у организацији синдиката - до 7 радних дана;
15) рекреативног одмора у организацији синдиката - до 7 радних дана;
16) обављања волонтерских дужности у хуманитарним удружењима и
организацијама - до 2 радна дана, а највише 4 радна дана у току календарске године;
17) учешћа на међународним спортским такмичењима у својству члана
репрезентације Републике Србије за време боравка репрезентације, као и за време
припреме те репрезентације - најдуже 45 радних дана;
18) смрти крвног или тазбинског сродника до другог степена сродства - 1 радни
дан.
Члановима уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни друг, ванбрачни
друг, деца рођена у браку и ван брака, рођена браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и
мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник, пасторак и старатељ.
Плаћено одсуство из става 1. овог члана може се користити у току календарске
године у укупном трајању - од 7 радних дана.
Изузетно, у случајевима из става 1. тач. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15. и 17. овог члана
укупан број радних дана који се користе као плаћено одсуство у току календарске године,
увећава се за број дана који је утврђен као време одсуства у сваком од тих случајева.
Плаћено одсуство одобрава се на писмени захтев запосленог, под условом да је
запослени приложио одговарајућу документацију (доказ о постојању правног основа за
коришћење плаћеног одсуства).
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Послодавац може да одобри запосленом одсуство из става 1. овог члана и за
сроднике који нису наведени у ставу 2. овог члана и за друга лица која живе у заједничком
породичном домаћинству са запосленим, у трајању утврђеном решењем послодавца.
Општим актом код послодавца утврђују се и други случајеви у којима запослени
остварује право на плаћено одсуство.
Лица која су ангажована код послодавца по основу уговора ван радног односа
остварују право на плаћено одсуство са рада у случају из става 1. тач. 1), 4), 5), 8), 9), 11),
12), 13), 16) и 18) под условима из овог члана.
Члан 13
Запослени има право на неплаћено одсуство у календарској години, и то:
1) ради школовања, специјализације или другог вида стручног образовања и
усавршавања (мастер, докторат) којем запослени приступа на своју иницијативу - до 30
радних дана;
2) ради неговања оболелог члана уже породице - до 90 радних дана;
3) ради обављања личних послова - до 7 радних дана;
4) за случај смрти блиског сродника по крвном или тазбинском сродству - до 5
радних дана;
5) учествовање на културним и спортским приредбама у својству извођача, као и
учествовање на стручним конгресима и конференцијама.
На лични захтев послодавац ће одобрити запосленом неплаћено одсуство до 90
дана, које се може користити једном, у периоду од пет година, уколико одсуство
запосленог не би битно утицало на извршавање послова радног места на које је
распоређен.
Послодавац може да одобри запосленом неплаћено одсуство и у дужем трајању и
у другим случајевима, ако одсуство са рада запосленог не утиче битно на организацију
рада код послодавца.
Право запосленог на неплаћено одсуство и дужина његовог трајања утврђује се
решењем.
Неплаћено одсуство одобрава се, на писмени захтев запосленог, под условом да је
запослени приложио одговарајућу документацију (доказ о постојању правног основа за
коришћење неплаћеног одсуства).
Члан 14
Послодавац је дужан да запосленом обезбеди рад на радном месту и у радној
околини у којим су спроведене мере безбедности и здравља на раду - у складу са законом
и овим Правилником.
Запослени је дужан да поступа у складу са утврђеним дужностима и на прописани
начин користи утврђена права и мере у области безбедности и здравља на раду у циљу
заштите свог, као и живота и здравља запослених.
Члан 15
Послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика који, у складу са законом,
другим прописима и општим актима, утврђује постојање опасности и штетности на радном
месту и у радној околини и да након процене њиховог утицаја на настанак повреда и
оштећења здравља запосленог утврди радна места са повећаним ризиком.
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Члан 16
Послодавац је одговоран за спровођење безбедности и здравља на раду.
Послодавац је дужан да предузима мере безбедности и здравља на раду у складу
са законом, другим прописима, општим актима и Правилником.
Члан 17
Запослени има право да одбије да ради када му прети непосредна опасност по
живот и здравље, због тога што нису спроведене прописане мере безбедности и здравља
на раду, све док се не спроведу одређене мере безбедности и здравља на раду.
У случају из става 1. овог члана запослени остварује сва права из радног односа као
да је радио и право на накнаду плате у висини основне плате, у складу са општим актом
послодавца.
Члан 18
Запослени који ради на радном месту са повећаним ризиком има право на мере
безбедности и здравља на раду утврђене актом о процени ризика, као и друга права
утврђена законом и Правилником.
Члан 19
Средства за спровођење утврђених мера за отклањање ризика у области
безбедности и здравља на раду укључујући и средства за превенцију радне инвалидности
и рекреативни одмор обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе, у складу са
законом.
Члан 20
Послодавац је дужан да под једнаким условима колективно осигура запослене за
случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка
радне способности, ради обезбеђења накнаде штете.
Послодавац је у обавези да пре расписивања јавне набавке за закључење уговора
о осигурању из става 1. овог члана, преговара и прибави сагласност репрезентативног
синдиката у органу.
Послодавац организује и обезбеђује здравствену заштиту запослених о свом
трошку, у складу са прописима о здравственој заштити и планираним финансијским
средствима.
Послодавац може, у складу са расположивим финансијским средствима, да
обезбеди додатно здравствено осигурање, за исти износ премије осигурања за лечење у
здравственим установама - у државном или приватном власништву - са којима
осигуравајућа кућа има уговор, као и да за своје запослене организује пензијски план у
складу са Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, по
основу кога би вршио уплате пензијског доприноса највише до висине неопорезивог
износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана.
Члан 21
Запослени има право на накнаду штете због повреде на раду или професионалног
обољења насталог на раду код послодавца, као и право на накнаду штете проузроковану
повредама других права на раду или у вези са радом.
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Постојање и висина штете, околности под којима је штета настала, ко је штету
проузроковао и како се надокнађује утврђује се у складу са законом.
Члан 22
Запослени има право на одговарајућу плату, која се утврђује у складу са законом.
Плата се утврђује на основу:
1) основице за обрачун плата,
2) коефицијента који се множи основицом,
3) додатка на плату,
4) обавеза који запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно
социјално осигурање из плате, у складу са законом.
Основна плата се одређује множењем коефицијента са основицом за обрачун
плата.
Плата се исплаћује одједном или највише у два дела.
Исплата пуног износа плате врши се најкасније до 20. у текућем месецу за
претходни месец.
Исплата плате у два дела исплаћује се тако што се први део исплаћује до петог у
текућем месецу за претходни месец, а други део до 20. у текућем месецу за претходни
месец.
Послодавац је дужан да запосленом приликом сваке исплате плата достави
обрачун плате.
Ако је основна плата запосленог обрачуната по елементима у складу са законом,
нижа од минималне зараде послодавац је дужан да запосленом исплати плату у висини
обрачунате минималне зараде у складу са законом.
Ако је основна плата запосленог обрачуната по елементима у складу са законом,
нижа од минималне зараде, запослени са средњом и нижом стручном спремом у
јединицама локалне самоуправе, осим у граду Београду, има право на увећање основице у
складу са закључком Владе по основу квалитета и резултата рада, ако је у претходној
календарској години службеник оцењен најмање са оценом "добар", односно
намештеник остварио резултате рада.
Остваривања права намештеника из става 9. овог члана, утврђују се на основу
извештаја о резултатима његовог рада из члана 8. овог Правилника.
Члан 23
Запослени има право на додатак на основну плату у висини од 0,4% основне плате
за сваку навршену годину рада у радном односу (минули рад) у државном органу, органу
аутономне покрајине, односно органу локалне самоуправе, независно од тога у ком органу
је радио и да ли је орган у коме је запослени радио у међувремену променио назив, облик
организовања или је престао да постоји.
Право на минули рад остварује се и за године рада код послодавца од кога је
орган, односно послодавац преузео надлежности, послове и запослене.
Запослени остварује право на минули рад и за године рада проведене у органима
ранијих савезних држава чији је правни следбеник Република Србија, а који су услед
промене државног уређења престали да постоје.
Право на минули рад у складу са овим чланом, остварују запослени почев од 22. марта
2019. године.
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Члан 24
Запослени има право на додатак на основну плату за рад на дан празника који није
радни дан.
Додатак за сваки сат рада на дан празника који није радни дан износи 110% на
вредност радног сата основне плате запосленог.
Члан 25
Запослени који по писменом налогу послодавца ради дуже од пуног радног
времена има право на додатак за прековремени рад у висини од вредности сата основне
плате увећане за 26%.
Претпостављени је дужан да изда писмени налог којим обавештава запосленог о
обавези да ради прековремено.
Послодавац је дужан да изврши обрачун и исплату додатка за прековремени рад
приликом исплате плате.
Изузетно, на захтев запосленог, уместо додатка за прековремени рад, запосленом
се могу омогућити слободни сати у наредном месецу од месеца у којем је обављао
прековремени рад, тако што за сваки сат прековременог рада остварује сат и по времена
слободно.
Члан 26
Ако по писменом налогу непосредног руководиоца запослени ради и послове који
нису у опису његовог радног места због привремено повећаног обима посла или послове
одсутног запосленог, има право на додатак за додатно оптерећење на раду.
У писменом налогу се наводи и назив радног места чије послове ће запослени
обављати услед привременог повећања обима послова и разлози који су довели до
привременог повећања обима посла, односно име запосленог који је одсутан.
Додатак за прековремени рад искључује додатак за додатно оптерећење на раду.
Додатак за додатно оптерећење од најмање 10 радних дана месечно износи 4%
основне плате, односно 5% основне плате ако запослени замењује руководиоца
унутрашње јединице.
Додатак за додатно оптерећење од најмање 20 радних дана месечно износи 8%
основне плате, односно 10% основне плате ако запослени замењује руководиоца
унутрашње јединице.
Члан 27
Запослени има право на накнаду плате у висини просечне плате у претходних 12
месеци за време:
1) коришћења годишњег одмора,
2) плаћеног одсуства утврђеног законом и Правилником.
Члан 28
Запослени који не ради до 30 дана због болести или повреде (привремена
спреченост за рад) има право на накнаду плате која износи:
1) 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у коме је наступила
привремена спреченост за рад, проузрокована болешћу или повредом ван рада,
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2) 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у коме је наступила
привремена спреченост за рад, проузрокована повредом на раду професионалном
болешћу или малигним обољењем.
Накнада плате не може бити нижа од минималне зараде утврђене општим
прописима о раду.
Члан 29
Запослени има право на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада за
релације где јавни превозник омогућава куповину истих.
Изузетно од става 1. овог члана, на захтев запосленог, послодавац може донети
одлуку да исплату врши у новцу у висини цене месечне претплатне карте.
За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне
карте запослени има право на накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних
трошкова.
Стварни трошак се утврђује на основу броја дана доласка и одласка са рада и
износа цене појединачне карте на линијама и растојању које запослени користи а за које
не постоји месечна претплатна карта.
Ако на истој релацији превоз обавља више превозника при утврђивању стварних
трошкова превоза узима се износ цене појединачне карте оног превозника који има
најнижу цену.
Накнада трошкова превоза исплаћује се до десетог у месецу за претходни месец.
Запослени који нема могућност да при доласку и одласку са рада користи јавни
превоз јер на конкретној релацији нема организованог јавног превоза, има право на
накнаду трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за
сличну релацију, а на основу потврде јавног превозника.
Члан 30
Запослени може да оствари право на накнаду трошкова за исхрану у току рада
(топли оброк) и регрес за коришћење годишњег одмора од 2020. године ако се за такву
врсту накнаде трошкова стекну услови у буџету Општине Бачки Петровац.
Висину накнаде трошкова из става 1. овог члана утврђује Општинско веће Општине Бачки
Петровац.
Члан 31
Послодавац је дужан да запосленом који одлази у пензију исплати отпремнину
сходном применом акта Владе којим се утврђује накнада трошкова и отпремнина
државних службеника и намештеника.
Члан 32
Запослени који је остао нераспоређен, односно намештеник коме је престао радни
однос због престанка потребе за његовим радом, има право на отпремнину сходном
применом акта Владе из члана 31. овог Правилника.
Члан 33
Запослени остварују право на накнаду трошкова службеног пута у земљи,
службеног пута у иностранство, трошкове рада и боравка на терену и друге трошкове
сходном применом акта Владе.
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Члан 34
Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог до 15 година живота поклон за
Нову годину - новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен
законом којим се уређује порез на доходак грађана, у висини утврђеној општим актом.
Право из става 1. овог члана обезбеђује се и деци лица које је радно ангажовано по
основу уговора ван радног односа код послодавца најмање три месеца са прекидима или
непрекидно у календарској години у којој се обезбеђује ово право и ако је у уговорном
односу на дан остваривања овог права.
Послодавац може да обезбеди запосленим женама за дан жена - 8. март поклон у
вредности која је предвиђена ставом 1. овог члана, односно други пригодан поклон.
Члан 35
Запослени има право на јубиларну новчану награду у висини просечне месечне
зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији према објављеном
податку органа надлежног за послове статистике, за последњи месец у претходној
календарској години у односу на календарску годину у којој се јубиларна награда
остварује, с тим што се висина новчане награде увећава за 30% и то:
1) За 10 година рада у радном односу - у висини месечне просечне зараде без
пореза и доприноса,
2) За 20 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 1) овог
става увећане за 30%,
3) За 30 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 2) овог
става увећане за 30%,
4) За 35 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 3) овог
става увећане за 30%,
5) За 40 година рада у радном односу - у висини новчане награде из тачке 4) овог
става увећане за 30%.
Запослени остварује право на јубиларну награду за навршених 10, 20, 30, 35 и 40
година рада проведених у радном односу у државном органу, органу аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе, без обзира на то у ком органу је
запослени остваривао права из радног односа.
У случају да је послодавац преузео послове и запослене од другог послодавца као
услов за остваривање права на јубиларну награду рачунају се и године рада у радном
односу код претходног послодавца.
Јубиларна награда се исплаћује у року од 30 дана од дана остваривања овог права
Запослени има право на јубиларну награду код послодавца, ако то право у календарској
години није остварио у другом државном органу, органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе у којем је радио пре рада код последњег послодавца.
Право из става 1. овог члана, остварују сви запослени који почев од 22. марта 2019.
године навршавају 10, 20, 30, 35 и 40 година рада у радном односу у складу са овим
чланом.
Члан 36
Запослени, постављено, изабрано, именовано лице као и лице радно ангажована
по неком другом правном основу (у даљем тексту овог члана: запослени) има право на
солидарну помоћ за случај:
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1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице или теже
повреде запосленог,
2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или
члана његове уже породице,
3) здравствене рехабилитације запосленог,
4) настанка теже инвалидности запосленог,
5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице,
6) помоћ породици за случај смрти запосленог и запосленом за случај смрти члана
уже породице,
7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог чија је смрт
наступила као последица повреде на раду или професионалног обољења - до висине
месечне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем
објављеном податку органа надлежног за послове статистике, а уколико деца бораве у
предшколској установи послодавац је дужан да надокнади трошкове боравка у
предшколској установи.
8) помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других
ванредних догађаја - до висине неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се
уређује порез на доходак грађана,
9) рођења детета запосленог - у висини просечне месечне зараде без пореза и
доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног
за послове статистике,
10) помоћ запосленој за вантелесну оплодњу - највише до три просечне месечне
зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за
послове статистике, а на основу уредне документације,
11) другу солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја
запосленог у складу са мерилима прописаним овим Правилником и расположивим
финансијским средствима.
Члановима уже породице у смислу овог члана, сматрају се брачни или ванбрачни
партнер, деца, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ запосленог.
У случају да је више чланова уже породице запослено код послодавца, право на
солидарну помоћ за члана уже породице из става 1. тач. 1), 2), 5), 8) и 9) остварује један
запослени.
Дужа или тежа болест односно тежа повреда у смислу става 1. тачка 1) овог члана
постоји ако је запослени одсутан са рада најмање 30 дана непрекидно због спречености за
рад услед болести, односно повреде.
Право из става 1. овог члана запослени не остварује за чланове уже породице који
остварују примања из радног односа, односно по основу рада у тренутку подношења
захтева, односно који примају новчану накнаду за туђу негу и помоћ или примају пензију
која је већа од најнижег износа пензије.
Солидарна помоћ у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1)-5) овог
члана признаје се на основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у
буџету органа јединице локалне самоуправе, а највише до три просечне месечне зараде у
Републици Србији без пореза и доприноса према последњем објављеном податку органа
надлежног за послове статистике.
Солидарна помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених
може се утврдити највише до висине неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на
доходак грађана.
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Солидарна помоћ признаје и остварује се, по захтеву запосленог или пак његовог
члана породице у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6, који се подноси у року од 90 дана
од дана када је наступио основ за исплату солидарне помоћи.
Запослени може да оствари право на солидарну помоћ, уколико право на
ортопедска помагала, апарате за рехабилитацију, лекове и др. није остварено у складу са
другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске
заштите и другим прописима.
Право на солидарну помоћ у складу са овим чланом остварују сви запослени код
којих основ за исплату солидарне помоћи наступи почев од 22. марта 2019. године.
Члан 37
Право на солидарну помоћ за побољшање материјалног и социјалног положаја
запосленог остварују запослени, изабрано, именовано лице као и лице радно ангажована
по неком другом правном основу (у даљем тексту овог члана: запослени) чија нето плато
не прелази износ од 100.000,00 динара за месец који претходи месецу у којем се исплаћује
солидарна помоћ и то по следећим критеријумима:
- Запослени чији је износ нето плате до 50.000,00 динара у пуном износу утврђене
солидарне помоћи,
Запослени чији је износ нето плате од 50.001,00 динара до 70.000,00 динара у
износу утврђене солидарне помоћи умањене за 5%,
- Запослени чији је износ нето плате од 70.001,00 динара до 100.000,00 динара у
износу утврђене солидарне помоћи умањене за 7%,
- Запослени који је већ у току календарске године остварио право на солидарну
помоћ по неком од основа из члана 36 овог Правилника у износу утврђене
солидарне помоћи умањене за 10%.
Члан 38
Породица има право у случају смрти запосленог на накнаду оних трошкова
погребних услуга који су прописани актом о трошковима локалног комуналног погребног
предузећа у месту сахране.
Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне документације, у
висини приложених оригиналних рачуна, а највише до висине просечне месечне зараде у
Републици Србији без пореза и доприноса према последњем објављеном податку органа
надлежног за послове статистике.
Ако се смртни случај десио на територији Републике Србије ван места
пребивалишта запосленог, па је потребно извршити превоз ради сахране у место
пребивалишта, породица остварује право на накнаду трошкова превоза.
Породица остварује право на накнаду трошкова превоза из става 3. овог члана ако
се смртни случај десио ван територије Републике Србије ван места пребивалишта
запосленог, ако је запослени боравио на тој територији по захтеву послодавца ради
обављања послова из надлежности послодавца и ако накнада трошкова није обезбеђена
из одговарајућег осигурања.
Изузетно, ако запослени нема породицу, право на накнаду трошкова остварује
лице које поднесе доказ да је сносило трошкове погребних услуга.
Породицом у смислу овог члана сматрају се брачни и ванбрачни партнер
запосленог и деца запосленог.
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Члан 39
Запослени има право на накнаду трошкова погребних услуга из члана 37. став 1.
Правилника, у случају смрти члана уже породице, ако то право није остварено по другом
основу.
Сматра се да је право остварено по другом основу ако је члан уже породице био
корисник пензије, запослени или осигураник самосталне делатности.
Право из става 1. овог члана остварује се на основу уредне документације, у
висини приложених оригиналних рачуна, а највише до висине просечне месечне зараде у
Републици Србији без пореза и доприноса према последњем објављеном податку органа
надлежног за послове статистике.
Уз захтев за накнаду трошкова погребних услуга прилажу се извод из матичне
књиге умрлих и доказ о постојању сродства.
Чланом уже породице у смислу овог члана сматрају се брачни или ванбрачни
партнер и деца запосленог.
Члан 40
Послодавац је дужан да пре доношења програма рационализације, односно
смањења броја запослених са репрезентативним синдикатом и Националном службом за
запошљавање предузме мере за запошљавање вишка запослених.
Послодавац је дужан да у поступку рационализације размотри предлоге
репрезентативног синдиката и да га обавести о свом ставу у року који не може бити дужи
од осам дана.
Послодавац је дужан да приликом смањења броја запослених узме у обзир
могућност:
1) распоређивања на друге послове;
2) преквалификације и доквалификације;
3) рада са непуним радним временом или не краћим од половине радног времена;
4) остваривање других права у складу са законом.
Службеник коме је решењем утврђено да је нераспоређен у складу са законом,
има право на накнаду плате у висини од 65% основне плате за месец који претходи месецу
у коме је донесено првостепено решење да је нераспоређен, за време док је
нераспоређен.
Члан 41
Запослени са дететом до 15 године живота чији укупан месечни приход по члану
домаћинства не прелази износ минималне зараде и запослени који је једини хранилац
детета теже ометеног у развоју и једини хранилац малолетног детета, има предност да
остане у радном односу у односу на друге запослене на радном месту на којем се смањује
број извршилаца без обзира на критеријуме за утврђивање вишка запослених.
Члан 42
За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и
одсуства са рада ради посебне неге детета послодавац не може запосленом да донесе
решење о престанку радног односа, односно откаже уговор о раду.
Запосленом из става 1. овог члана рок за који је решењем, односно уговором о
раду засновао радни однос на одређено време продужава се до истека коришћења права
на одсуство.
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Решење о престанку радног односа, односно отказ уговора о раду ништавно је ако
је на дан доношења решења о престанку радног односа, односно решења о отказу уговора
о раду Послодавцу било познато постојање околности из става 1. овог члана или ако
запослени у року од 30 дана од дана престанка радног односа обавести Послодавца о
постојању околности из става 1. овог члана и о томе достави одговарајућу потврду
овлашћеног лекара или другог надлежног органа.
Члан 43
Запослени код послодавца, под условима и на начин утврђен законом, могу
организовати штрајк и штрајк упозорења.
Члан 44
Запослени у органу послодавца имају право да слободно образују синдикат, да му
приступају, да организују његове органе, утврђују и спроводе програме и активности
организације синдиката у складу са Уставом, законом, својим правилима и Правилником.
Члан 45
Организација синдиката у органу послодавца самостално доноси свој статут и
правила и организује изборе својих органа.
Синдикат не може бити распуштен или његова делатност обустављена или
забрањена актом органа послодавца.
Члан 46
Послодавац је дужан да у поступку доношења општих аката којима се уређују
права запослених, затражи мишљење репрезентативног синдиката на нацрте, односно
предлоге тих аката, као и да, на поднети писмени захтев репрезентативног синдиката,
достави том синдикату обавештење или мишљење о примени општег акта који је од
утицаја на материјални, економски и социјални положај запослених.
Послодавац или синдикат дужни су да мишљење доставе најкасније у року од 15
дана.
Репрезентативни синдикат има право на информисање од стране послодавца о
економским и радносоцијалним питањима од значаја за положај запослених, односно
чланова синдиката и то:
1) плановима запошљавања и престанку радног односа запослених;
2) мерама о безбедности и здрављу на раду;
3) промене у организацији рада које доводе до вишка запослених и мере за
њихово решавање.
Послодавац је дужан да достављене примедбе и сугестије репрезентативног
синдиката размотри и писмено одговори, најкасније у року од 15 дана од дана пријема.
Члан 47
Послодавац је дужан да овлашћеном представнику репрезентативног синдиката у
који је учлањено најмање 50% запослених код послодавца, за обављање његове функције,
обезбеди најмање 40 плаћених часова месечно у складу са законом.
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Овлашћени представници репрезентативног синдиката у који је учлањено мање од
50% запослених код послодавца имају право на сразмерно мање плаћених часова
месечно.
Члан 48
Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у
неповољан положај запосленог, а нарочито председника репрезентативног синдиката и
члана штрајкачког одбора због његовог статуса или активности у својству представника
запослених, чланства у синдикату или учешћа у синдикалним активностима.
Под неповољнијим положајем у смислу ставе 1. овог члана сматра се и
распоређивање, односно премештај на радно место за које је одређен нижи коефицијент
за обрачун основне плате од оног коефицијента који је запослени имао пре избора за
овлашћеног представника синдиката или члана органа синдиката, због његовог статуса или
активности у својству председника синдиката, чланства у синдикату или учешће у
синдикалним активностима.
Члан 49
Овлашћени представник синдиката, који је изабран на функцију у синдикату вишег
нивоа организовања, има право на мировање радног односа у складу са законом.
Члан 50
Члановима органа синдиката организованих код послодавца, као и запосленом
који је изабран у органе синдиката ван послодавца, омогућава се одсуствовање са рада,
ради присуствовања синдикалним састанцима, конференцијама, седницама и конгресима
и другим синдикалним активностима.
Овлашћени представник репрезентативног синдиката има право на плаћено
одсуство у складу са законом, ради обављања синдикалних функција којима је одређен:
1) за колективно преговарање за време преговарања;
2) да заступа запосленог у радном спору са послодавцем пред арбитром или
судом, за време заступања.
Члан 51
Послодавац може да уз исплате месечне плате запосленима обезбеди средства из
изворних прихода остварених у складу са законом од најмање 0,30% на масу средстава
плаћених на име плате за превенције радне инвалидности и рекреативни одмор
запослених у складу са финансијским средствима обезбеђеним за ове намене.
Члан 52
Послодавац прихвата обавезу да се уздржи од деловања којим би поједини
синдикат био доведен у повлашћени или подређени положај.
Повредом права на синдикално организовање, између осталог, сматра се и
притисак на запослене да се исчлане из синдиката или да се учлане у одређени синдикат.
Члан 53
Против решења којим је повређено право запосленог или када је запослени сазнао
за повреду права, запослени или представник синдиката – по овлашћењу запосленог,
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може да покрене спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања
решења, односно сазнања за повреду права.
Члан 54
Овај правилник објављује се у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“ а ступа
на правну снагу даном доношења.
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