
   

       С л у ж б е н и    л и с т 
 

                                            Општине  Бачки Петровац 

 

 

Број: 11                                             Бачки Петровац                        

Година: LVII                                                       28. маја 2021. године 

 

 

С  А  Д  Р  Ж А  Ј 
 

    

I    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 

 

58. -  Одлука о поверавању  управљања општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама на територији општине Бачки Петровац Јавном 

комуналном предузећу „Комуналац“ Бачки Петровац, 

 

59. - Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима, 

 

60. - Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним  путевима 

на територији општине Бачки Петровац, 

 

61. -  Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансирању кадрова и 

опреме у Дому здравља „Бачки Петровац“, 

 

62. - Решење о престанку дужности члана Управног одбора Центра за 

социјални рад Општине Бачки Петровац, 

 

63. -  Решење  о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад 

Општине Бачки Петровац, 

 

64. -  Решење о престанку дужности члана Другостепене комисије за 

спровођење избора за чланове Савета месних заједница Општине Бачки 

Петровац, 

 

65. -  Решење о именовању члана Другостепене комисије за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница Општине Бачки Петровац, 

 

66. -  Решење о престанку мандата члана Комисије за прописе, представке и 

притужбе и примопредају дужности и службених аката,  

 

67. -  Решење о избору члана Комисије за прописе, представке и притужбе и 

примопредају дужности и службених аката, 

 



68. -  Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Бачки 

Петровац за 2021. годину, 

 

69. -  Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Кулпин за 

2021. годину, 

 

70. -  Решење о давању сагласности на Статут Месне заједнице Маглић, 

 

71. -  Решење о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план 

Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2021. годину. 

 



 Страна  1 од 35      28. маја 2021.     СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ     Број  11 

 

 58. 
 
             На основу члана 10. Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-
др.закон) и члана 32. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки 
Петровац“, бр. 3/19), Скупштина општине Бачки Петровац, на XI седници, одржаној дана 
26.05.2021. године,  донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОВЕРАВАЊУ УПРАВЉАЊА ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА  

И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Члан 1 
 

 Овом Одлуком поверава се на територији општине Бачки Петровац управљање 
општинским и некатегорисаним путевима и улицама (у даљем тексту: путеви и улице) 
Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Бачки Петровац.  
 

Члан 2 
 

 Управљање путевима и улицама у смислу ове Одлуке је коришћење путева и улица 
(вршење јавних овлашћења), заштита путева и улица, организовање и обављање стручних 
послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити путева и улица, уступање 
радова на одржавању путева и улица, означавање путева и улица и вођење евиденције о 
путевима и улицама и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве и улице. 
 

Члан 3 
 

 Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Бачки Петровац, као управљачу путева 
и улица, поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на: 
 
            1) издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију 
саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености 
издатих услова,  
            2) издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање 
линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута 
(железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовог, објекат висинског 
превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и 
канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености 
издатих услова, 
            3) издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу,  
            4) издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу, 
            5) издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута,  
            6) издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа, 
            7) издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на 
јавном путу, 
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            8) издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају 
обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута. 
 

Члан 4 
 

 Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Бачки Петровац као управљач путева и 
улица дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту путева 
и улица и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на истим. 
 

Члан 5 
 
 Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Бачки Петровац као управљач путева и 
улица одговара за штету која настане корисницима путева и улица због пропуштања  
благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању путева и улица  
односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и начину 
њиховог извођења. 
 

Члан 6 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 
Број: 011-27/2021-02 
Дана: 26.05.2021. године 
Бачки Петровац                                                                              П Р Е Д С Е Д Н ИК 
                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                         др  Јан Јованкович, с.р. 
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  59. 
 
             На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС“, 
бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 32. Статута Oпштине Бачки Петровац (''Службени 
лист Општине Бачки  Петровац'',  бр. 3/2019),  Скупштина општине Бачки Петровац на 
својој XI  седници, одржаној дана 26.05.2021. године,  донела је  
 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 
 
 

Члан 1 
 
               У Одлуци о комуналним делатностима („Службени лист Општине Бачки Петровац“, 
бр. 4/2018, 10/2018, 10/2019 и 35/2020) врше се следеће измене и допуне: 
 
               У члану 3. став 1. тачка 10. испред речи: “одржавање улица и путева;“ додају се 
речи: “Управљање и“ 
 

Члан 2 
 
              У члану 4 став 1 речи: „Јавно комунално предузеће „Комуналац“ из Маглића“ 
замењују се речима: „Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Бачки Петровац“. 
              У истом члану у ставу 2 број 10 се брише. 
 

Члан 3 
 
 У члану 33 став 1 речи: “Општинска управа Општине Бачки Петровац Одељење за 
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове“ замењују се речима: 
„управљач пута – ЈКП Комуналац Бачки Петровац“. 
 
 

Члан 4 
 

              Наслов изнад члана 80 мења се и гласи: 
              „6. УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА“ 
 
              У истом члану додају се ставови 1 и 2., које гласе: 
              Управљање јавним и некатегорисаним путем је коришћење јавног и 
некатегорисаног пута (вршење јавних овлашћења), заштита јавног и некатегорисаног 
пута, организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, 
одржавању и заштити јавног и некатегорисаног пута, уступање радова на одржавању 
јавног и некатегорисаног пута, означавање јавног и некатегорисаног пута и вођење 
евиденције о јавним и некатегорисаним путевима и о саобраћајно-техничким подацима 
за те путеве. 
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              Посебном одлуком извршиће се поверавање послова управљања јавном 
комуналном предузећу. 
 
               Постојећи ставови 1 и 2 постају ставови 3 и 4. 
 

Члан 5 
 

              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: 011-28/2021-02 
Дана: 26.05.2021. године 
Бачки Петровац    
                                                                                                          П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                       др Јан Јованкович, с.р. 
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  60. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 5. став 5. и члана 7. 
Закона о путевима (“Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018-др. закон) и члана 32. Статута 
Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), Скупштина 
Општине Бачки Петровац на XI  седници, одржаној дана 26.05.2021. године, донела је   

 
 

О Д Л У К У 
О ОПШТИНСКИМ  ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА  

И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  1 
 

Овом Одлуком уређује се управљање, изградња, реконструкција, одржавање, 
заштита, развој и начин коришћења општинских путева, улица и некатегорисаних путева на 
територији општине Бачки Петровац, обезбеђење финансијских средстава за управљање, 
изградњу, реконструкцију, заштиту и одржавање ових путева и објеката на њима, техничко 
регулисање саобраћаја, инспекцијски надзор као и друга питања од значаја за општинске 
путеве, улице и некатегорисане путеве на територији општине Бачки Петровац. 
 

Члан  2 
 

 Јавни пут је пут који испуњава прописане критеријуме за категоризацију од стране 
надлежног органа и који је надлежни орган прогласио као такав. 
            Општински пут је јавни пут који саобраћајно повезује територију општине, односно 
града, као и територију општине, односно града, са мрежом државних путева. 
            Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља. 

Некатегорисани пут је пут који је надлежни орган прогласио некатегорисаним 
путем и који је као такав уписан у јавне евиденције о непокретностима и правима на 
њима.   
 Јавни и некатегорисани путеви су добра у општој употреби, у јавној су својини и на 
њима се не могу стицати ни заснивати стварна права, осим у случајевима прописаним 
законом који регулише област путева. 
 Категоризација путева јесте подела јавних путева на основу прописаних 
критеријума.   

Члан  3 
  
 Општински путеви и улице се категоришу на основу критеријума које прописује 
Влада. 
 На основу критеријума из става 1. овог члана Скупштина Општине Бачки Петровац 
доноси акт о категоризацији општинских путева и улица на предлог Одељења за привреду, 
урбанизам, комунално-стамбених и инспекцијских послова Општинске управе Општине 
Бачки Петровац (у даљем тексту: Одељење за привреду). 
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 На предлог Одељења за привреду, некатегорисани пут може се уврстити у јавни пут 
у случају испуњености критеријума из става 2. овог члана. 
 

Члан 4 
 
 Некатегорисане путеве чине пољски, шумски и путеви по насипима за одбрану од 
поплава и одређују се катастарским плановима. 
      

II  УПРАВЉАЊЕ 
 

Делатност управљања 
 

Члан  5 
 
  Управљање јавним путевима је делатност од општег интереса. 
 Управљање јавним путем у смислу закона и ове одлуке обухвата: 

1) планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту 
јавног пута;  

2) вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и 
реконструкцији јавног пута;  

3) организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, 
реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута;  

4) уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и 
стручном надзору јавног пута;  

5) организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, 
одржавањем и заштитом јавног пута;  

6) организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, 
вршење јавних овлашћења;  

7) праћење стања путне мреже;  
8) заштиту јавног пута;  
9) означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о 

саобраћајно-техничким подацима за те путеве;  
10) управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на 

јавном путу; 
11) други послови који се односе на одржавање, заштиту и развој јавних путева.  

Управљач пута 
 

Члан  6 
 
  Послови који се односе на управљање општинских путева, улица 
и некатегорисаних путева на територији општине Бачки Петровац обавља јавно предузеће 
основано од стране Скупштине Oпштине Бачки Петровац-Јавно комунално предузеће 
„Комуналац“ Бачки Петровац (у даљем тексту: управљач путa), осим у делу који се односи 
на вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, реконструкцији и 
рехабилитацији јавног и некатегорисаног пута, као и без спровођења поступка јавних 
набавки. 
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Члан  7 
 

 Послове вршења инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, 
реконструкцији и рехабилитацији јавног и некатегорисаног пута обавља Општина Бачки 
Петровац. 
 Општинска управа Општине Бачки Петровац спроводи и поступке јавних набавки за 
извођење радова на пројектовању, одржавању, изградњи, реконструкцији јавних и 
некатегорисаних путева.  
 

Поверавање вршења јавних овлашћења 
 

Члан  8 

Управљачу путa поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на:  

1) издавање услова за израду техничке документације за изградњу и 
реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења 
инвеститору о испуњености издатих услова;  

2) издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање 
линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног 
пута (железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, 
објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских 
комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење 
решења инвеститору о испуњености издатих услова;  

3) издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном 
путу;  

4) издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;  
5) издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута;  
6) издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа;  
7) издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање 

на јавном путу;  
8) издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају 

обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног 
пута.  

Акти из става 1. тач. 4), 5), 6), 7) и 8) овог члана издају се на основу претходно 
издатих саобраћајно-техничких услова у складу са законом којим се регулишу путеви.  

Управљач пута дужан је да одлучи по захтеву за:  

1. издавање услова за израду техничке документације из става 1. тач. 1) и 2) овог 
члана у року прописаном законом којим се уређује планирање и изградња;  

2. издавање сагласности, односно дозволе из става 1. тач. 3), 4) и 8) овог члана, у 
року од осам радних дана од дана подношења захтева;  

3. издавање дозволе, односно одобрења из става 1. тач. 5), 6) и 7) овог члана, у 
року од 30 дана од дана подношења захтева.  

Против акта из става 1. овог члана, може се изјавити жалба, Општинском већу 
Општине Бачки Петровац, у року од 15 дана од дана достављања тог акта.  
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Управљач пута дужан је да о акту донетом у вршењу јавних овлашћења води 
евиденцију коју ажурира на дневном нивоу и објављује на својој интернет страници. 

Управљач пута је дужан да о издатим актима обавештава надлежну инспекцију.  

Плански акти управљача пута 
 

Члан  9 

Управљач путa доноси средњорочни план изградње, реконструкције, одржавања и 
заштите путева, годишњи програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и 
заштити јавних и некатегорисаних путева, појединачне студије, уз претходно прибављено 
мишљење Одељења за привреду.  

Сагласност на акте из става 1. овог члана даје Општинско веће Општине Бачки 
Петровац.   

Управљач пута дужан је да годишњи програм радова на одржавању и заштити 
јавних и некатегорисаних путева којима управља, у зависности од тога којим путевима 
управља, доставља на сагласност Општинском већу Општине Бачки Петровац, најкасније 
до 1. новембра текуће године за наредну годину.  

Средњорочни план и годишњи програм из става 1. овог члана садржи и активности 
које се односе на спровођење посебних захтева које јавни путеви морају да испуне са 
аспекта безбедности саобраћаја.  

Евиденција о јавним путевима 

Члан  10 

Управљач пута дужан је да означава и води евиденције о јавним путевима.  

Евиденције о јавним путевима садрже:  

1) податке о путним правцима, улицама, саобраћајним чворовима и саобраћајним 
деоницама и  

2) саобраћајно-техничке податке.  

III  ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 

Члан  11 
 

 Изградња и реконструкција јавног пута врше се у складу са законом којим се 
уређује планирање и изградња и у складу са законом којим се уређују путеви. 
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Члан  12 
 

            Одобрење за изградњу и реконструкцију пута, његовог дела или путног објекта, као 
и употребну дозволу за општински пут, улицу и некатегорисани пут издаје Одељење за 
привреду. 
                                                                                                                 

IV ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
 

Члан  13 
 

Управљач путa дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање 
и заштиту пута, у циљу несметаног и безбедног одвијања саобраћаја и да одржавање и 
заштиту пута спроводи у складу са овом Одлуком и прописима донетим на основу закона 
којим се уређују путеви.  

Управљач путa одговара за штету која настане корисницима пута због пропуштања 
благовременог обављања радова на одржавању пута прописаних законом и овом 
одлуком, односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и 
начину њиховог извођења.  

 
Члан  14 

 
Одржавање јавног пута обухвата редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно 

одржавање.  
При извођењу радова на одржавању јавног пута управљач путa дужан је да 

омогући безбедно одвијање саобраћаја.  
 

Редовно одржавање јавних путева 
 

Члан  15 

Редовно одржавање обухвата скуп активности, мера и радова, који се предузимају 
током дела или целе календарске године, на путној мрежи или на појединим деоницама 
пута, ради одржавања и очувања функционалне исправности јавног пута, путних објеката, 
саобраћајне сигнализације и опреме пута.  

Радови на редовном одржавању јавног пута јесу нарочито:  

1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;  
2) местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената 

пута;  
3) местимична површинска обрада коловозног застора;  
4) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама путног земљишта;  
5) одржавање и уређење банкина и берми;  
6) одржавање косина насипа, усека и засека;  
7) чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за 

одводњавање пута;  
8) замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду;  
9) поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме;  
10) редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме;  
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11) замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и 
опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;  

12) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;  
13) уређивање зелених површина у путном земљишту и саобраћајном и слободном 

профилу саобраћајница (кошење траве, крчење шибља и сечење дрвећа);  
14) примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног пута и саобраћајним 

површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта.  

Рехабилитација јавног пута 

Члан  16 

Рехабилитација јавног пута јесте врста одржавања, тј. извођење радова на јавном 
путу и путном објекту у границама путног земљишта, ради очувања карактеристика јавног 
пута у истом или приближно истом стању које је било у тренутку његове изградње или 
последње реконструкције.  

Ургентно одржавање 

Члан  17 

Радови на ургентном одржавању јавних путева обухватају радове који се морају 
хитно извести ради отклањања штетних последица насталих елементарним непогодама и 
другим несрећама, ванредним и непредвиђеним околностима и обезбеђивања 
проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.  

Члан 18 

 За радове на редовном одржавању, рехабилитацији и ургентном одржавању 
јавног пута, у складу са законом којим се уређују путеви, управљач пута обезбеђује 
саобраћајни пројекат, прибавља односно подноси захтев Одељењу за привреду за 
доношење решења о техничком регулисању саобраћаја, чији је саставни део саобраћајни 
пројекат и у свему осталом поступа у складу са одредбама закона којим се регулишу 
путеви.  

Члан  19 
 
 На пословима око одржавања јавних и некатегорисаних путева управљач пута 
може ангажовати и друго предузеће које је основала Скупштина Општине Бачки Петровац, 
или друго привредно друштво или предузетника које испуњава услове уз сагласност 
Скупштине Општине Бачки Петровац, а које је понудило најповољније услове по јавном 
конкурсу или предмеру и предрачуну. 
 Сви послови везани за ангажовање на одржавању путева врше се у складу са 
важећим прописима који се односе на ову област. 
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Зимско одржавање путева 
 

Члан  20 
 

 Одржавање општинских путева и улица на територији општине Бачки Петровац у 
зимским условима (чишћење и уклањање снега и леда) обавља и организује управљач 
пута. У случају ванредних временских услова (већи наноси снега) може се ангажовати  
друго јавно предузеће, остала правна лица и предузетници, пољопривредна газдинства а 
све у складу са планом рада зимске службе. 
 Примена мера за уклањање снега и леда са коловоза општинских путева и улица на 
територији општине Бачки Петровац врши се на основу Плана рада зимске службе који 
доноси управљач пута најкасније до 15. октобра текуће године. 
 Оптинско веће Општине Бачки Петровац даје сагласност на План рада зимске 
службе из става 2. овог члана. 

 
Члан 21 

 
 План рада зимске службе садржи: 
 

1. преглед активности јавних комуналних, других правних лица, предузетника 
и пољопривредних газдинстава која учествују у реализацији плана рада 
зимске службе; 

2. број и распоред дежурстава радника који ће уклањати снег и лед; 
3. ангажованост радника и механизације на уклањању снега и леда по степену 

приправности; 
4. списак саобраћајница са степеном приоритета по коме се уклања снег и лед 

са тих површина, спречава стварање поледице и посипа одговарајућим 
материјалом; 

5. места за депоније за снег и начин њиховог одржавања; 
6. број и врсту механичких и других средстава, њихову намену и распоред 

коришћења; 
7. потребна финансијска средства за спровођење плана рада зимске службе и 
8. друга питања од важности. 

 
Члан 22 

 
 Управљач пута за време зимских услова одвијања саобраћаја, може да код 
Одељења за привреду покрене иницијативу за уређивање и регулисање саобраћаја на 
јавним путевима, мимо усвојених саобраћајних пројеката који технички регулишу 
саобраћај. 
 
 Иницијатива из претходног става, односи се на доношење решења да се: 
 

1) одреде привремено једносмерне улице; 
2) одреде улице које ће се затворити за саобраћај када се испуне посебни услови који 

се таксативно утврде и који су везани за снежне падавине; 
3) одреде улице и делови улица у којима није дозвољено заустављање и паркирање 

возила за време снежних падавина; 
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4)  одреде измењени режими паркирања у улицама или деловима улица, за време 
снежних падавина. 

 
 Решење о привременој измени режима саобраћаја доноси Одељење за привреду, 
које је дужно да о томе обавести надлежни орган за унутрашње послове, управљача пута и 
саобраћајну инспекцију. 
 Управљач пута је у обавези да о привременој измени режима саобраћаја из става 
1. овог члана, благовремено обавести јавност путем средстава јавног информисања или на 
други уобичајени начин и предузме потребне мере обезбеђења.  

 
V ЗАШТИТА ПУТЕВА 

 
Члан 23 

Ради спречавања угрожавања стабилности јавног пута и обезбеђивања услова за 
несметано одвијање саобраћаја и режима саобраћаја на јавном путу, носилац права 
службености на јавном путу, концесионар и носилац права грађења, као и других права у 
складу са законом, може да изводи радове на јавном путу (грађење, односно постављање 
линијског инфраструктурног објекта на јавном путу: железничка инфраструктура, 
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска 
инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура), 
ако је за извођење тих радова прибавио услове и решења управљача пута из члана 8. став 
1. тачка 2. ове Одлуке.  

Члан 24 

У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, може да се гради, односно 
поставља линијски инфраструктурни објекат: железничка инфраструктура, 
електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинског превоза, линијска 
инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура 
и слично, ако је за извођење тих радова прибавио сагласност управљача пута.  

Управљач пута дужан је да обезбеди надзор над извођењем радова из става 1. 
овог члана. 

Члан 25 

Заштитни појас са сваке стране јавног пута, ван насеља, има следеће ширине:  

1) општински путеви, 5 метара;  

Заштитни појас улица и некатегорисаних путева са сваке стране износи 1 метар.  

Члан 26 

Лице које управља инфраструктурним објектом уграђеним, односно постављеним 
у јавни пут: железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, 
објекат висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, 
водоводна и канализациона инфраструктура, дужно је да одржава тај објекат на начин 
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којим се не оштећује јавни пут, односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета 
одржавање јавног пута.  

Лице из става 1. овог члана дужно је да у року од осам дана пре почетка радова 
обавести управљача пута о радовима на одржавању објекта којим управља.  

У случају оштећења, односно квара објеката, постројења, уређаја, инсталација или 
водова из става 1. овог члана, лице које управља тим објектима, дужно је да без одлагања 
приступи отклањању оштећења, односно квара и истовремено о предузетим радовима 
обавести управљача пута.  

После отклањања оштећења, односно квара на свом објекту, лице које управља 
тим објектом дужно је да отклони оштећење на јавном путу и врати га у првобитно и 
технички исправно стање.  

Управљач пута дужан је да по пријему обавештења из ст. 2. и 3. овог члана 
обезбеди стручни надзор над извођењем радова из ст. 1. и 3. овог члана.  

Члан 27 

Забрањено је подизање ограда, дрвећа и засада поред јавног пута, на начин којим 
се омета захтевана прегледност јавног пута и угрожава безбедност саобраћаја.  

Члан 28 

На раскрсници јавног пута са другим путем и на укрштању јавног и некатегорисаног 
пута са железничком пругом у истом нивоу, морају се обезбедити зоне захтеване 
прегледности у складу са техничким условима за пројектовање.  

На растојању којим је одређена захтевана прегледност забрањено је подизати 
засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете и материјале, постављати постројења и 
уређаје, градити објекте, односно вршити друге радње којима се омета прегледност јавног  
пута.  

Власник, односно непосредни држалац земљишта, које се налази на растојању 
којим је одређена захтевана прегледност, дужан је да поступи по захтеву управљача пута и 
уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, постројења, уређаје и објекте из 
става 2. овог члана, у циљу обезбеђења захтеване прегледности пута.  

Члан 29 

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за обавештавање или оглашавање 
посатвљају се на јавном путу и поред тог пута на основу одобрења управљача пута. 

Члан 30 

На јавном путу забрањено је:  
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1) трајно заузимање пута, а привремено заузеће пута је могуће, уз претходно 
прибављену сагласност управљача пута;  

2) извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, 
одржавањем и заштитом пута, без сагласности управљача пута;  

3) извођење радова носилаца права службености и других права установљених на 
путу којима се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно одвијање 
саобраћаја;  

4) испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут;  
5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз 

труп пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципијентима;  
6) просипање, остављање или бацање материјала, ствари и смећа на пут;  
7) замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама;  
8) постављање и коришћење светла или других уређаја, односно предмета на путу и 

поред пута којима се омета безбедно одвијање саобраћаја на путу;  
9) извођење пољопривредних радова на банкинама, косинама и путном земљишту;  
10) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, 

гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.);  
11) спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, 

камења и другог материјала;  
12) паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала;  
13) паљење траве и другог растиња на земљишту суседа пута, уколико се тиме 

угрожава безбедност одвијања саобраћаја и умањује захтевана прегледност на 
путу;  

14) кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова;  
15) укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја;  
16) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута;  
17) нерегулисано вођење бујичних водотокова који могу да оштете пут;  
18) наношење блата са прилазног пута на јавни пут у мери која угрожава безбедност 

саобраћаја; 
19) остављање грађевинског и другог материјала поред јавног пута ако се тиме 

умањује прегледност на јавном путу; 
20) свако друго чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут, умањити 

захтевана прегледност, омета одвијање саобраћаја, односно угрожава безбедно 
одвијање саобраћаја на путу.  

VI РАСКОПАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И  
     ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
Члан  31 

 
 Под раскопавањем општинских путева, улица и других јавних површина, у смислу 
одредаба ове Одлуке, подразумева се извођење радова на општинским путевима, 
улицама и другим јавним површинама, у циљу изградње и поправке подземних 
и надземних инсталација, односно објеката комуналне инфраструктуре, као и прикључења 
правних и физичких лица на поједине системе комуналне инфраструктуре. 
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Члан  32 
 
 Раскопавање општинских путева, улица и других јавних површина врши се на 
основу прибављеног одобрења за изградњу и потврђене пријаве почетка радова, уколико 
је за такву врсту радова по прописима о планирању и изградњи, потребно прибављање 
одобрења за изградњу. 
 Пре почетка извођења радова инвеститор из става 1. овог члана дужан је да 
писмено обавести управљача пута и надлежну инспекцију о почетку извођења радова као 
и року завршетка изградње и да прибави од управљача пута услове, односно одобрење за 
раскопавање.  
 

Члан 33 
 
 Уколико за планирану врсту радова на општинском путу, улици и другој јавној 
површини није потребно прибављање одобрења за изградњу, у смислу прописа 
о планирању и изградњи, раскопавање општинског пута, улице и друге јавне површине 
врши се на основу прибављеног одобрења за раскопавање. 
 Одобрење за раскопавање из става 1. овог члана, на захтев физичког,  правног лица 
или предузетника (у даљем тексту: инвеститор) издаје управљач пута. 
 

Члан 34 
 
 У захтеву за прибављање одобрења за раскопавање општинског пута, улице 
и друге јавне површине, инвеститор је дужан да наведе разлог раскопавања и у зависности 
од тога приложи одговарајуће доказе. 
 Уз захтев за прибављање одобрења за раскопавање, поред доказа из става 1. овог 
члана, инвеститор обавезно прилаже услове за раскопавање.  
            Уз захтев за издавање одобрења за раскопавање улица и јавног пута мора се 
приложити: 
 

 одобрење за градњу; 

 оверени пројекат; 

 доказ о обезбеђењу средстава за поправку улице или јавног пута. 
 

Члан 35 
 
 Услове за раскопавање израђује управљач пута. 
 Услови за раскопавање садрже нарочито: 

 место на коме се врши раскопавање; 

 начин и време раскопавања и место депоновања ископаног материјала; 

 начин обележавања градилишта, начин регулисања саобраћаја; 

 начин и време довођења раскопане површине у првобитно стање и  

 друге потребне услове и податке. 
 

Члан  36 
 
 Изузетно од одредаба члана 33. и 34. ове Одлуке, раскопавање општинског пута, 
улице и друге јавне површине, у случају потребе за хитним интервенцијама ради 
отклањања квара на објектима комуналне инфраструктуре и другим инсталацијама, 
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инвеститор може отпочети раскопавање и без прибављеног одобрења за раскопавање, 
под условом да о томе обавести надлежну инспекцију. 
 Инвеститор из става 1. овог члана, дужан је да у року од 3 дана по завршетку 
радова врати јавну површину у првобитно стање према условима које одреди управљач 
пута.  
 
    VII ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА 
 

Члан 37 

Под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају се све мере и акције којима 
се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на путу, а 
нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, управљање брзинама у функцији густине 
саобраћајног тока, ограничење брзине у функцији стања коловоза и временских услова, 
одређивање једносмерних путева и улица, утврђивање путева и улица у којима се 
забрањује саобраћај или саобраћај одређене врсте возила, ограничење брзине кретања за 
све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање 
возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника, одређивање безбедног и 
ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, локација аутобуских 
стајалишта, дозвољена осовинска оптерећења, ради заштите животне средине и слично.  

Саобраћајно-техничким мерама у насељу уређује се режим саобраћаја у редовним 
условима и у току радова на путу, а нарочито: усмеравање транзитног, теретног, 
бициклистичког, пешачког саобраћаја, утврђивање путева и улица намењених јавном 
превозу путника, начин коришћења саобраћајних трака за возила јавног превоза путника, 
ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање једносмерних 
улица, пешачких зона, зона успореног саобраћаја, зона "30", зона школе, зона заштите 
животне средине, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на 
раскрсницама, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, 
усмеравање и преусмеравање корисника и слично.  

За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се израдити саобраћајни 
пројекат и на путу поставити саобраћајна сигнализација према пројекту.  

Члан 38 
 
 Решење о давању сагласности на саобраћајни пројекат из члана 37. ове Одлуке 
доноси Одељење за привреду, односно Општинско веће Општине Бачки Петровац на 
основу претходно прибављеног мишљења Савета за безбедност саобраћаја на путевима 
на територији општине Бачки Петровац (у даљем тексту: Савет). 
 

Члан 39 
 
 Задатак Савета је да прегледа урађени саобраћајни пројекат, сачини записник са 
стручним мишљењем и да га достави надлежном Одељењу за привреду. Поред чланова 
Савета приликом израде стручног мишљења могу учествовати и друга стручна лица из 
области друмског саобраћаја и путева. 
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Члан 40 
 
 Управљач пута поставља, замењује, допуњује и обнавља саобраћајну 
сигнализацију и осталу опрему на основу саобраћајног пројекта на који је дата сагласност у 
складу са овом Одлуком.  
 Усвојене саобраћајне пројекте о саобраћајној сигнализацији чува  Одељење за 
привреду и управљач пута. 
 

Члан 41 
 
 Решење о посебном режиму саобраћаја у случају радова на путевима, доноси 
Одељење за привреду. 
  

VIII  ФИНАНСИРАЊЕ ПУТЕВА 
 

Члан 42 

Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута 
обезбеђује се из:  

1) накнада за употребу јавног пута у складу са законом којим се регулишу путеви;  
2) буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;  
3) финансијских кредита;  
4) улагања домаћих и страних лица;  
5) других извора у складу са законом.                                                                                                                    

IX  НАДЗОР 
 

Члан  43 
 
 Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши управљач пута и Одељење за 
привреду.  
 Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши саобраћајни инспектор који 
има правa, дужности и овлашћења утврђених законом којим се регулишу путеви, као и 
грађевински и комунални инспектор а везано за  поглавље VI ове Одлуке, односно делу 
који се односи на раскопавање осталих јавних површина а које се не односе на коловоз, 
припадајућу саобраћајну сигнализацију и путно земљиште. 
 

Члан  44 

Саобраћајни инспектор има право и дужност да проверава:  

1) радове на одржавању и заштити јавног пута, његовог дела и путног објекта;  
2) техничку и другу документацију за одржавање јавног пута, његовог дела и путног 

објекта;  
3) испуњеност услова прописаних за лица која врше послове пројектовања, техничке 

контроле техничке документације, руковођења извођењем радова и вршења 
стручног надзора на одржавању јавног пута, његовог дела и путног објекта;  

4) стање јавног пута, његовог дела и путног објекта;  
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5) правилно одржавање јавног пута, његовог дела и путног објекта у складу са 
техничким и другим прописима и условима којима се осигурава способност јавног 
пута, његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање саобраћаја;  

6) услове одвијања саобраћаја на јавном путу;  
7) да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите јавног пута;  
8) примену техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења 

радова и употребе материјала при одржавању јавног пута;  
9) да ли извођач радова на рехабилитацији јавног пута, његовог дела и путног објекта 

води књигу инспекције и грађевински дневник на прописан начин;  
10) другим правим и дужностима у складу са законом којим се регулишу путеви. 

Члан  45 

У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је овлашћен да:  

1) забрани извршење радова који се изводе противно закону и другим прописима, 
техничким прописима и стандардима и нормама квалитета приликом извођења 
радова и употребе материјала при одржавању јавног пута, његовог дела и путног 
објекта, противно условима одвијања саобраћаја на јавном путу, његовом делу и 
путном објекту или противно прописаним мерама заштите јавног пута, његовог 
дела и путног објекта;  

2) предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја обуставу 
саобраћаја одређене категорије возила на јавном путу, његовом делу или путном 
објекту;  

3) наложи отклањање насталих недостатака на јавном путу, његовом делу или путном 
објекту, услед непредвиђених и непланираних околности којима се угрожава или 
може бити угрожена безбедност саобраћаја;  

4) наложи уклањање ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала и 
натписа подигнутих, остављених или постављених супротно одредбама ове 
одредбе и закона;  

5) наложи уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, 
дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са јавног пута, његовог дела, 
путног објекта и путног земљишта, осим објеката, цевовода, водова и инсталација 
за које је установљено право службености или друго право одређено законом;  

6) забрани радове који се изводе у непосредној близини јавног пута, његовог дела и 
путног објекта, а који могу угрозити њихову стабилност и безбедност саобраћаја;  

7) наложи уклањање саобраћајне сигнализације и опреме на јавном путу, која није 
постављена на основу решења Одељења за привреду-Општинског већа, односно 
на основу саобраћајног пројекта;  

8) наложи управљачу пута постављање физичких препрека којима се онемогућава 
прикључење на јавни пут, саобраћајним прикључком или укрштањем путева, 
односно прикључком прилазног пута на јавни пут, до прибављања употребне 
дозволе за прикључак;  

9) наложи уклањање саобраћајног прикључка на јавни пут у путном земљишту, ако за 
изграђени саобраћајни прикључак нису прибављени услови и решење управљача 
пута, односно грађевинска дозвола у остављеном року;  

10) наложи отклањање неправилности, односно забрани даље извођење радова 
приликом одржавања јавног пута, његовог дела и путног објекта, ако утврди да 
извођач радова не испуњава прописане услове;  
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11) наложи отклањање недостатака у утврђеном року, ако утврди да се приликом 
извођења радова и употребе материјала при одржавању јавног пута, његовог дела 
и путног објекта, не примењују технички прописи и стандарди и норме квалитета, а 
ако се у утврђеном року недостаци не отклоне, забрани, односно обустави даље 
извођење радова и наложи уклањање изведених радова на деловима јавног пута 
или путног објекта на којима нису отклоњени наложени недостаци;  

12) наложи уклањање ствари, односно материја које су се нашле на јавном путу и које 
могу оштетити јавни пут или угрожавају безбедност саобраћаја, као и 
онеспособљеног возила за даљу вожњу којим се омета коришћење јавног пута;  

13) изда прекршајни налог у складу са законом којим се регулишу прекршаји; 
14) предузима и друга овлашћења у складу са законом којим се регулишу путеви. 

У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор је овлашћен да: 

1) обустави извођење радова из поглавља VI ове Одлуке уколико су започети без 
одобрења надлежног органа као и прибављање предметног одобрења у 
остављеном року у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња; 

2) наложи уклањање објекта и инсталација и враћање јавне површине у првобитно 
стање о трошку инвеститора-власника уколико су објекти и нсталације  постављене 
без одобрења надлежног органа; 

3) изда прекршајни налог у складу са законом којим се регулишу прекршаји 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да: 

1) обустави извођење радова из поглавља VI ове Одлуке уколико су започети без 
одобрења надлежног органа као и прибављање предметног одобрења у 
остављеном року који су ван прописа којима се уређује планирање и изградња; 

2) уклањање објекта и инсталација и враћање јавне површине у првобитно стање о 
трошку инвеститора-власника уколико је објекат односно уређај постављен без 
одобрења надлежног органа; 

3) изда прекршајни налог у складу са законом којим се регулишу прекршаји. 

Члан  46 
     
 Против решења саобраћајног инспектора може се изјавити жалба Општинском 
већу Општине Бачки Петровац у року од 15 дана од дана достављања решења. 
 Жалба изјављења против решења из става 1. овог члана одлаже извршење 
решења, осим када се ради о предузимању следећих (хитних) мера којима се: 

1) забрањују, односно обустављају радови;  
2) привремено обуставља саобраћај на јавном путу, његовом делу или путном 

објекту;  
3) налаже отклањање недостатака на јавном путу, његовом делу или путном објекту 

којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;  
4) налаже уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, 

дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са јавног пута, његовог дела, 
путног објекта и путног земљишта, осим објеката, цевовода, водова и инсталација 
за које је установљено право службености или друго право одређено овом 
одлуком и  законом; 
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5) другим случајевима у складу са законом.  

Против решења грађевинског и комуналног инспектора може се изјавити жалба 
Општинском већу Општине Бачки Петровац у року од 15 дана од дана достављања 
решења. 

Жалба изјављења против решења из става 3. овог члана одлаже извршење 
решења, осим када се ради о предузимању хитних мера у складу са законом којим се 
регулише инспекцијски надзор. 

X  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  47 
                    
 Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај 
управљач пута ако: 

1) не води евиденцију о актима које доноси у вршењу јавних овлашћења (члан 8. став 
5 ове Одлуке); 

2) не обавести надлежну инспекцију о издатим актима (члан 8. став 6 ове Одлуке); 
3) не донесе годишњи програм радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и 

заштити јавних и некатегорисаних путева и не прибави сагласност на програм у 
складу са чланом 9. ове Одлуке; 

4) не означава и не води евиденцију о јавним путевима у складу са чланом 10. ове 
Одлуке; 

5) не обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту пута, у циљу 
несметаног и безбедног одвијања саобраћаја (члан 13. став 1. ове Одлуке); 

6) за радове на редовном одржавању, рехабилитацији и ургентном одржавању јавног 
пута, у складу са законом којим се уређују путеви, управљач пута не обезбеди 
саобраћајни пројекат (члан 18. ове Одлуке); 

7) не донесе план рада зимске службе и не прибави сагласност на програм у складу са 
чланом 20. ове Одлуке; 

8) благовремено не обавести јавност путем средстава јавног информисања о 
привременој измени режима саобраћаја у складу са чланом 22. ове Одлуке; 

9) не поступи по налогу саобраћајног инспектора у складу са чланом 44. и 45. ове 
Одлуке. 
 

 За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 
динара казниће се и одговорно лице код управљача пута.  

Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року од 
осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене новчане казне 
ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне. 
 

Члан  48 
                    
 Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако: 

1) гради односно поставља линијске инфраструктурне објекте а није прибавио услове 
и решења управљача пута (члан 23. ове Одлуке); 
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2) гради односно поставља инфраструктурне објекте а није прибавио сагласност 
управљача пута (члан 24. став 1. ове Одлуке); 

3) инфраструктурне објекте не одржава на начин у складу са чланом 26. став 1. ове 
Одлуке и не обавести управљача пута пре почетка радова на одржавању објеката 
којим управља у складу са чланом 26. став 2. ове Одлуке; 

4) ако не приступи отклањању оштећења објеката, постројења, уређаја, инсталација 
или водова без одлагања (члан 26. став 3. ове Одлуке); 

5) не отклони оштећење на јавном путу и не врати га у првобитно и технички 
исправно стање (члан 26. став 4. ове Одлуке); 

6) подиже ограде, дрвеће и засаде поред јавног пута, на начин којим се омета 
захтевана прегледност јавног пута и угрожава безбедност саобраћаја (члан 27. ове 
Одлуке); 

7) подиже засаде, ограде и дрвеће, оставља предмете и материјале, поставља 
постројења и уређаје, гради објекте, односно врши друге радње којима се омета 
прегледност јавног  пута и не поступи по захтеву управљача пута (члан 28. став 2. и 
3. ове Одлуке); 

8) поставља рекламне табле, рекламне паное, уређаје за обавештавање или 
оглашавање на јавном путу и поред тог пута супротно члану 29. ове Одлуке;  

9) обавља забрањене радње (члан 30. ове Одлуке); 
10)  обавља раскопавање општинских путева, улица и других јавних површина а нема 

одобрење надлежног органа (члан 32. и 33. ове Одлуке); 
11)  писмено не обавести управљача пута и надлежну инспекцију о почетку извођења 

радова у складу са чланом 32. став 2. ове Одлуке; 
12) не врати раскопану површину у првобитно стање у складу са издатим условима 

након завршених радова (члан 35. ове Одлуке); 
13)  приликом хитних интервенција не обавести надлежну инспекцију и по завршетку 

радова не врати јавну површину у првобитно стање у складу са чланом 36. ове 
Одлуке; 

14) не поступи по налогу овлашћеног инспектора у складу са чланом 44. и 45. ове 
Одлуке. 

 
 За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 
динара казниће се и одговорно лице код правног лица.  
 За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 
динара казниће се предузетник. 

 
Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року од 

осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене новчане казне 
ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне. 
 

Члан  49 
 

 Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице ако: 

1) подиже ограде, дрвеће и засаде поред јавног пута, на начин којим се омета 
захтевана прегледност јавног пута и угрожава безбедност саобраћаја (члан 27. ове 
Одлуке); 

2) подиже засаде, ограде и дрвеће, оставља предмете и материјале, поставља 
постројења и уређаје, гради објекте, односно врши друге радње којима се омета 
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прегледност јавног  пута и не поступи по захтеву управљача пута (члан 28. став 2. и 
3. ове Одлуке; 

3) поставља рекламне табле, рекламне паное, уређаје за обавештавање или 
оглашавање на јавном путу и поред тог пута а нема одобрење управљача пута 
(члан 29. ове Одлуке);  

4) обавља забрањене радње (члан 30. ове Одлуке); 
5) обавља раскопавање општинских путева, улица и других јавних површина а нема 

одобрење надлежног органа (члан 32. и 33. ове Одлуке); 
6) писмено не обавести управљача пута и надлежну инспекцију о почетку извођења 

радова у складу са чланом 32. став 2. ове Одлуке; 
7) не врати раскопану површину у првобитно стање у складу са издатим условима 

након завршених радова (члан 35. ове Одлуке); 
8)  приликом хитних интервенција не обавести надлежну инспекцију и по завршетку 

радова не врати јавну површину у првобитно стање у складу са чланом 36. ове 
Одлуке; 

9) не поступи по налогу овлашћеног инспектора у складу са чланом 44. и 45. ове 
Одлуке. 

 
Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у року од 

осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене новчане казне 
ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне. 

 
 
XI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 50 

 
 На питања која нису регулисана овом Одлуком непосредно се примењују одредбе 
Закона којим се регулишу путеви и других прописа којима се уређује област саобраћаја. 
 

Члан 51 
 
 Одредбе ове Одлуке о јавним путевима непосредно се примењују и на 
некатегорисане путеве, уколико законом или овом одлуком није другачије одређено. 
 
 

Члан 52 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским и 
некатегорисаним путевима и улицама у насељеним местима општине Бачки Петровац 
(“Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 4/2007 и 18/2016).   

 
Члан 53  

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 
 
Број: 011-29/2021-02                                                                         П Р Е Д С Е Д Н И К 
Дана: 26. 05. 2021. године                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                           
Бачки Петровац                                                                               др Јан Јованкович, с.р. 
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61. 
 

На основу члана 13. став 3. Закона о Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник Републике Србије“, број  25/19), и члана 32. тачка 7. Статута Општине Бачки 
Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), Скупштина општине 
Бачки Петровац   на својој  XI  седници,  одржаној дана 26.05.2021. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ КАДРОВА И ОПРЕМЕ  
У ДОМУ ЗДРАВЉА „БАЧКИ ПЕТРОВАЦ“ 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о финансирању кадрова и опреме 
у Дому здравља „Бачки Петровац“ („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 7/2018) 
- (у даљем тексту: Одлука). 
 

Члан 2. 
 

У члану  3. Одлуке у ставу 1.: бришу се алинеје: 
 
 „-рад лекара специјалисте гинеколога“; 
 „-рад теренског лекара“ 
 

             У истом члану и ставу после алинеје „-рад дефектолога логопеда“ додају се следеће 
алинеје: 

„-рад лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације“, 
„-рад доктора медицине“. 

 
Члан 3. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна  Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   

 
 

Број:   011-30/2021-02                                                             
Дана:  26.05.2021. године           П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                             
                                                                                                                     др Јан Јованкович, с.р. 
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62. 
 

На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2011), члана 32. тачка 18. Статута Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки 
Петровац“, бр. 3/2019) и члана 30. став 1. Статута Центра за социјални рад Општине Бачки 
Петровац, Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој  XI  седници, одржаној 
26.05.2021. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 
 

I 
 

Душану Говорчину из Бачког Петровца, Јана Лабата 8а, утврђује се престанак 
дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, 
даном наступања смрти именованог, односно 18.04.2021. године. 
 

II 
 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 
Број: 011-31/2021-02 
Дана: 26.05.2021. године          П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       др Јан Јованкович, с.р. 
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 63. 
 

На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2011), члана 32. тачка 18. Статута Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки 
Петровац“, бр. 3/2019) и члана 30. став 1. Статута Центра за социјални рад Општине Бачки 
Петровац, Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XI седници, одржаној 26.05.2021. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
 

 
I 

 
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Центра за социјални рад Општине Бачки 

Петровац, и то:  
 

- Бојана Илишевић из Маглића, Симе Шолаје 71 (представник оснивача) – за 
председника. 

 
II 
 

 Мандат именованог траје до истека мандата осталих чланова Управног одбора 
Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац, који су именовани решењем 
Скупштине Општине Бачки Петровац бр. 011-102/2020-02 од 09.10.2020. године („Сл. лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 25/2020). 

 
III 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 
Број: 011-32/2021-02 
Дана: 26.05.2021. године          П Р Е Д С Е Д Н И К 
Бачки Петровац                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      др Јан Јованкович, с.р. 
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   64. 
 

На основу члана 48. став 2. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019) и члана 31. став 2. Одлуке о месним заједницама на 
територији Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
7/2019), Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XI  седници, одржаној дана 
26.05.2021. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА  

ДРУГОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА  
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

I 
 

Душану Говорчину из Бачког Петровца, Јана Лабата 8а, утврђује се престанак 
дужности члана Другостепене комисије за спровођење избора за чланове Савета месних 
заједница Општине Бачки Петровац, даном наступања смрти именованог, односно 
18.04.2021. године. 

 
II 
 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

Број: 011-33/2021-02        
Дана: 26.05.2021. године       
Бачки Петровац                

    П Р Е Д С Е Д Н И К  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 др Јан Јованкович, с.р. 
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   65. 
 

На основу члана 48. став 2. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019) и члана 31. став 2. Одлуке о месним заједницама на 
територији Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
7/2019), Скупштина Општине Бачки Петровац на својој XI седници, одржаној дана 
26.05.2021. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ДРУГОСТЕПЕНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА  
ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

I 
 

Александра Кралик из Кулпина, Триглавска 23, именује се за члана Другостепене 
комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница Општине Бачки 
Петровац. 
 

II 
 

Мандат именованог члана траје до истека мандата осталих чланова Другостепене 
комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница Општине Бачки 
Петровац, који су именовани решењем Скупштине Општине Бачки Петровац број: 011-
84/2020-02 од 18.09.2020. године. 
 

III 
 

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 
Број:  011-34/2021-02         
Дана:  26.05.2021. године  
Бачки Петровац  

     П Р Е Д С Е Д Н И К  
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                           др Јан Јованкович, с.р. 
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  66. 
  

Скупштина Општине Бачки Петровац, на основу члана 41. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 54. став 1. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), те члана 66. став 3. Пословника Скупштине 
Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 5/2019), на XI 
седници одржаној 26.05.2021. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ  

И ПРИТУЖБЕ И ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ И СЛУЖБЕНИХ АКАТА 
 

 
I 
 

Душану Говорчину, покојном из Бачког Петровца, Јана Лабата 8А, утврђује се 
престанак мандата члана Комисије за прописе, представке и притужбе и примопредају 
дужности и службених аката, даном наступања смрти именованог, односно 18.04.2021. 
године. 

 
II 
 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

Број: 011-35/2021-02 
Дана: 26.05.2021. године 
Бачки Петровац 

     П Р Е Д С Е Д Н И К 
                                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   др Јан Јованкович, с.р. 
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  67. 
 

Скупштина Општине Бачки Петровац, на основу члана 41. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон и 47/2018), члана 54. став 1. Статута Општине Бачки Петровац („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 3/2019), те члана 61. став 1. и члана 63. став 2. Пословника 
Скупштине Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 
5/2019), на XI  седници одржаној 26.05.2021. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ  

И ПРИТУЖБЕ И ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ И СЛУЖБЕНИХ АКАТА 
 

 
I 
 

Михал Сич из Бачког Петровца, Једљова 3, бира се за члана Комисије за прописе, 
представке и притужбе и примопредају дужности и службених аката Скупштине Општине 
Бачки Петровац. 
 

II 
 
 Мандат изабраног члана траје до истека мандата осталих чланова Комисије за 
прописе, представке и притужбе и примопредају дужности и службених аката, који су 
именовани решењем Скупштине Општине Бачки Петровац број: 011-47/2020-02 од 
21.08.2020. године. 
 

III 
 

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

 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
Број: 011-36/2021-02 
Дана:  26.05.2021.  године  
Бачки Петровац 

     П Р Е Д С Е Д Н И К 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 др Јан Јованкович, с.р. 
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  68. 
 

На основу члана 32. тачка 19. Статута Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 3/2019), поводом разматрања Плана рада Месне заједнице Бачки 
Петровац за 2021. годину, Скупштина Општине Бачки Петровац на својој XI седници, 
одржаној дана 26.05.2021. године, донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 
I 

 
 
 Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на План рада Месне заједнице Бачки Петровац за 
2021. годину, који је усвојен на 26. седници Савета Месне заједнице Бачки Петровац, 
одржаној 17.03.2021. године. 
 

 
II 
 
 

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

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

 
Број: 011-37/2021-02 
Дана:  26.05.2021. године 
Бачки Петровац 

    П Р Е Д С Е Д Н И К  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  др Јан Јованкович, с.р.  
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  69. 
 

На основу члана 32. тачка 19. Статута Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 3/2019), поводом разматрања Плана рада Месне заједнице Кулпин 
за 2021. годину, Скупштина Општине Бачки Петровац, на својој XI седници одржаној дана 
26.05.2021. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУЛПИН ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 
I 
 

 
 Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на План рада Месне заједнице Кулпин за 2021. годину, 
који је усвојен на V седници Савета Месне заједнице Кулпин, одржаној 22.04.2021. године. 

 
 

II 
 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“ 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

 
Број:  011-38/2021-02 
Дана:  26.05.2021. године 
Бачки Петровац 

    П Р Е Д С Е Д Н И К  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                     др Јан Јованкович, с.р. 
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   70. 
  

На основу члана 53. став 4. Статута Месне заједнице Маглић („Службени лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 2/2010), Скупштина Општине Бачки Петровац на својој XI 
седници, одржаној дана 26.05.2021. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАГЛИЋ 
 
 
I 
 

 
 Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Статут Месне заједнице Маглић број 04/2021 од 
19.03.2021. године, који је донет на 26. седници Савета Месне заједнице Маглић. 
 

 
II 
 
 

Ово решење и Статут Месне заједнице Маглић објавити у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 
Број:  011-39/2021-02 
Дана:  26.05.2021. године 
Бачки Петровац 

    П Р Е Д С Е Д Н И К  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  др Јан Јованкович, с.р. 
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 71. 
 

На основу члана 32. тачка 19. Статута Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине 
Бачки Петровац“, бр. 3/2019), поводом разматрања Програма рада и Финансијског плана 
Туристичке организације Општине Бачки Петровац за 2021. годину, Скупштина Општине 
Бачки Петровац на својој XI  седници, одржаној дана 26.05.2021. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
 
I 

 
 Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Програм рада и Финансијски план Туристичке 
организације Општине Бачки Петровац за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор и 
Надзорни одбор Туристичке организације Општине Бачки Петровац, на својој заједничкој 
седници одржаној 14.05.2021. године. 
 

 
II 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“ 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 
Број: 011-40/2021-02 
Дана:  26.05.2021. године 
Бачки Петровац 

    П Р Е Д С Е Д Н И К  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 др Јан Јованкович, с.р. 
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