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100. 

На основу члана  20. став 1. тачка 10. и члана 78. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018), члана  62. тачка 14 Статута општине Бачки 
Петровац („Службени лист општине Бачки Петровац ”, бр. 3/2019), Општинско Веће 
Општине Бачки Петровац, на својој 76. седници одржаној 10.08.2022. године 
доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПОДРШКУ ПОДСТИЦАЈНОМ  
РОДИТЕЉСТВУ  И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ 

 
 

Предмет решења 

Члан 1. 

Образује се Радно тело за подршку подстицајном родитељству и развоју 
деце (у даљем тексту: Радно  тело), као мулти-секторско тело, у циљу унапређењу 
постојећих и дефинисању нових мера јавне политике усмерених  на подршку 
подстицајном родитељству и развоју деце на територији општине Бачки Петровац. 

Радно тело образује се као стално стручно-саветодавно Радно тело Већа 
општине. 

Овим Решењем уређују се састав, задаци, начин функционисања, и средства 
за рад Радног тела. 

Састав Радног тела 

Члан 2. 

Радно тело чине по један члан и заменик члана из следећих органа, 
установа, организација: 

• Органа управе који је непосредно задужен за послове дечије заштите; 

• Предшколске установе Вчиелка; 

• Дома здравља; 

• Центра за социјални  рад; 

• ’’YMCA Serbia’’ Бачки Петровац 

 Председник општине је председник Радног тела по функцији. 
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Задаци радног  тела 

Члан 3. 

Задаци Радног  тела су да планира и надзире спровођење мера јавне 
политике из различитих области које су усмерене на подршку подстицајном 
родитељство и развоју деце а посебно: 

• Анализира постојеће стање у локалној заједници и мере које спроводи и 
финансира локална самоуправа и дефинише кључне приоритете за 
деловање у локалној заједници у области подстицајног родитељства и 
развоја деце; 

• Учествује у изради и имплементацији локалних мера за унапређење 
подршке подстицајном родитељству у првим годинама развоја детета и 
предлаже Општинском Већу измене и допуне релевантних постојећих 
стратешких и програмских докумената односно израду нових 
докумената, јавних политика којима би се планирале посебне мере за 
подршку подстицајном родитељству и развоју деце; 

• Даје подршку Општинској управи и Општинском већу у процесу 
припреме Предлога буџета општине и предлоге за опредељивање 
финансијских средстава за финансирање програма и сервиса за подршку 
подстицајном родитељству и развоју деце унутар стратешких 
опредељења и јавних политика; 

• Координира размену информација и података између установа, 
институција и организација које су у локалној заједници задужене за 
посебна питања подршке родитељству и развоју деце и разматра и 
дефинише мере заједничког односно интегрисаног мулти-секторског 
деловања у спровођењу јавних услуга и мера подршке у овим 
областима; 

• Учествује у процесу дефинисања тема и начина комуникације локалних 
органа са родитељима и будућим родитељима у вези са питањима 
подршке родитељству и развоја деце и по потреби предлаже 
Општинском већу посебну локалну стратегију комуникације у вези са 
овим темама; 

• Остварује сарадњу са организацијама цивилног друштва, међународним 
и домаћим развојним партнерима, који дају подршку родитељству и 
развоју деце, припрема идеје и предлоге за спровођење локалних 
програма, пројеката и/или услуга подршке у овој области и учествује у 
изради и спровођењу пројеката и програма за подршку родитељству и 
развоју деце, у којима је општина носилац или партнер: 

• Предузима и друге активности  неопходне за остваривање наведених 
задатака које му додели општинско веће. 
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Функционисање Радног  тела 

Члан 4. 

Председник радног тела сазива и председава јединицама Радног  тела. 

Радно тело одржава састанке најмање једном у два месеца. Стручну и 
административно-техничку подршку Радном телу пружа општинска управа. 

На састанке Радног тела могу се позивати стручњаци и представници других 
органа, установа или организација који немају своје представнике у Радном телу, 
ако је то потребно ради информисања чланова Радног тела о одређеном питању. 

Радно тело доноси пословник којим детаљније уређује начин рада. 

Радно тело подноси годишње извештаје о свом раду општинском већу. 

Средства за рад  

Члан 5. 

Средства за рад Радног тела обезбеђује Општина. 

Чланови Радног тела не примају посебну накнаду за рад у Радном телу. 

Именовање чланова 

Члан 6. 

Општинско веће донеће решење о именовању чланова радног тела у року 
од осам дана од дана доношења овог решења. 

Објављивање 

Члан 7. 

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

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
 
Број: 016-4/198-1-2022 
Дана: 10.08.2022.године                                                           ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац                                                                                     Јасна Шпрох, с.р.                                                                                                             
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 101. 
 
На основу члана 62. тачка 14. Статута Општине Бачки Петровац („Службени 

лист Општине Бачки Петровац“, бр: 3/2019) и члана 6. Решења о образовању 
Радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце Општинско веће 
Општине Бачки Петровац на својој 76. седници, дана 10.08.2022.године, доноси 

 
 

Р    Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

ИМЕНУЈУ се чланови Радног тела за подршку подстицајном родитељству и 
развоју деце (у даљем тексту: чланови), као мулти-секторско тело, у циљу 
унапређењу постојећих и дефинисању нових мера јавне политике усмерених  на 
подршку подстицајном родитељству и развоју деце на територији општине Бачки 
Петровац, у саставу: 

 
1. Јасна Шпрох, председник општине Бачки Петровац - председник Радног 

тела, 
2. Михал Хатала, члан општинског већа задужен за област друштвених 

делатности – заменик председника Радног тела, 
3. Каролина Еђеди, сарадник за послове друштвене бриге о деци - члан 

Радног тела, 
4. Тања Варга, послови пријемне канцеларије, архиве и административно-

технички послови - заменик члана Радног тела, 
5. Андријана Струхар Ћирић, стручни сарадник-педагог - члан Радног тела и 

Координатор пројекта Разиграно родитељство, 
6. Ирена Чакаревић, васпитач у предшколској установи ‘‘Вчиелка‘‘ - заменик 

члана Радног тела, 
7. Татиана Вујачић – специјалиста педијатрије - члан Радног тела, 

8. Јан Шуљан, специјалиста клиничке биохемије – заменик члана Радног 

тела, 

9. Ана Грекса, мед.сестра у патронажној служби - члан Радног тела, 

10. Ана Медоварски, мед.сестра у патронажној служби - заменик члана 

Радног тела, 

11. Валерија Потфај,  педагог-водитељ случаја - члан Радног тела, 
12. Милка Грбић, психолог-водитељ случаја - заменик члан Радног тела, 
13. Кристина Пешкир, координатoр активности и пројеката удружења ‘‘YMCA 

Serbia’’ Бачки Петровац - члан Радног тела, 
14. Наташа Киник, председница удружења ‘‘YMCA Serbia’’ Бачки Петровац - 

заменик члана Радног тела. 
   
           Председник и чланови именују се као стално стручно-саветодавно Радно 
тело Већа Општине Бачки Петровац. 
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Задаци Радног  тела су да планира и надзире спровођење мера јавне 
политике из различитих области које су усмерене на подршку подстицајном 
родитељство и развоју деце а посебно: 

• Анализира постојеће стање у локалној заједници и мере које спроводи и 
финансира локална самоуправа и дефинише кључне приоритете за 
деловање у локалној заједници у области подстицајног родитељства и 
развоја деце; 

• Учествује у изради и имплементацији локалних мера за унапређење 
подршке подстицајном родитељству у првим годинама развоја детета и 
предлаже Општинском Већу измене и допуне релевантних постојећих 
стратешких и програмских докумената односно израду нових 
докумената, јавних политика којима би се планирале посебне мере за 
подршку подстицајном родитељству и развоју деце; 

• Даје подршку Општинској управи и Општинском већу у процесу 
припреме Предлога буџета општине и предлоге за опредељивање 
финансијских средстава за финансирање програма и сервиса за подршку 
подстицајном родитељству и развоју деце унутар стратешких 
опредељења и јавних политика; 

• Координира размену информација и података између установа, 
институција и организација које су у локалној заједници задужене за 
посебна питања подршке родитељству и развоју деце и разматра и 
дефинише мере заједничког односно интегрисаног мулти-секторског 
деловања у спровођењу јавних услуга и мера подршке у овим 
областима; 

• Учествује у процесу дефинисања тема и начина комуникације локалних 
органа са родитељима и будућим родитељима у вези са питањима 
подршке родитељству и развоја деце и по потреби предлаже 
Општинском већу посебну локалну стратегију комуникације у вези са 
овим темама; 

• Остварује сарадњу са организацијама цивилног друштва, међународним 
и домаћим развојним партнерима, који дају подршку родитељству и 
развоју деце, припрема идеје и предлоге за спровођење локалних 
програма, пројеката и/или услуга подршке у овој области и учествује у 
изради и спровођењу пројеката и програма за подршку родитељству и 
развоју деце, у којима је општина носилац или партнер: 

• Предузима и друге активности  неопходне за остваривање наведених 
задатака које му додели општинско веће. 

Радно тело одржава састанке најмање једном у два месеца. Стручну и 
административно-техничку подршку Радном телу пружа општинска управа. 
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Радно тело доноси пословник којим детаљније уређује начин рада. 

Средства за рад Радног тела обезбеђује Општина.  

Накнадa за рад чланова Радног тела пада на терет буџета Општине Бачки 
Петровац. 

             Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу 
Општине Бачки Петровац“. 
 
                                                                                                                                          

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
Број: 016-4/198-2-2022  
Дана: 10.08.2022.године                                                        ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
Бачки Петровац                                                                                   Јасна Шпрох, с.р.                                                                                                             
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  102. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 12. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2022. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 30a - 2021), 
поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 73. седници одржаној 
дана   15.07.2022. године донело је 

 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 
2022. годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 - програмска 
активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 37/0, економска 
класификација 499000 - 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 позиција 126, 
Програм 13 – Развој културе и информисања, програмска активност: 1201-0002 – 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, економска класификација 
424 – специјализоване услуге (4242-услуге образовања, културе и спорта) за износ 
од 2.500.000,00 динара за обезбеђивање средстава за манифестације. 
 

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: 016-4/195-1-2022                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Датум: 15.07.2022. године                        Јасна Шпрох, с.р.                                                       
Бачки Петровац                                                                                                 
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  103. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 12. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2022. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 30a - 2021), 
поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој  75. седници одржаној 
дана 28.07.2022. године донело је 

 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 
2022. годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 - Опште услуге 
локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, 
позиција 37/0, економска класификација 499000 - Текућа буџетска резерва  о д о б 
р а в а  с е  употреба средстава у износу 50.000,00 динара, за повећање позиције 
108, Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, програмска 
активност: 1101-0005 – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, 
економска класификација 512 – машине и опрема (5122 – Административна 
опрема) за износ од 50.000,00 динара за обезбеђивање средстава за набавку 
опреме. 
 

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: 016-4/167-3-2022  
Дана: 28.07.2022.године                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                
Бачки Петровац                     Јасна Шпрох, с.р.      
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  104. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 12. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2022. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 30a - 2021), 
поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 75. седници одржаној 
дана 28.07.2022. године донело је 

 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 

2022. годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 - Опште услуге 
локалне самоуправе, програмска активност  0602-0009 – Текућа  буџетска   резерва, 
позиција  37/0,   економска   класификација   499000 -   Текућа   буџетска   резерва  
о д о б р а в а  с е  употреба средстава у износу 700.000,00 динара, за повећање 
позиције 228, раздео 5, глава 06, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност: 0602-0002 – Функционисање месних заједница, економска 
класификација 424 – специјализоване услуге (4242-услуге образовања, културе и 
спорта) за износ од 700.000,00 динара за обезбеђивање средстава за 
манифестације за МЗ 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: 016-4/197-4-2022  
Дана: 28.07.2022.године                                       
Бачки Петровац     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                
                          Јасна Шпрох, с.р.        
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  105. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 12. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2022. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 30a - 2021), 
поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 76. седници одржаној 
дана 10.8.2022. године донело је 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 
2022. годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 - програмска 
активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 37/0, економска 
класификација 499000 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  употреба 
средстава у износу 300.000,00 динара, за повећавање позиције 118/1, програм: 2 – 
Комуналне делатности, Програмска активност  1102-0001 – Управљање/одржавање 
јавним осветљењем, функција 640, економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти (5114 – Пројектно планирање) за износ од 300.000,00 динара  
ради обезбеђивања средстава за финансирање пројекта унапређења система јавне 
расвете 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: 016-4/198-4-2022                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Датум: 10.08.2022. године                         Јасна Шпрох, с.р.                                                       
Бачки Петровац                                                                                                 
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  106. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 12. Одлуке о буџету Општине Бачки 
Петровац за 2022. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 30a - 2021), 
поводом разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 76. седници одржаној 
дана 10.08.2022. године донело је 
 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Oпштине Бачки Петровац за 
2022. годину раздео 5, глава 00 - Општинска управа, програм 15 - програмска 
активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 37/0, економска 
класификација 499000 - Текућа буџетска резерва  о д о б р а в а  с е  употреба 
средстава у износу 600.000,00 динара, за повећавање позиције 76, програм: 5 – 
Пољопривреда и рурални развој, Програмска активност: 0101-0001 – Подршка за 
спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (5112 – изградња зграда и 
објеката) за износ од 600.000,00 динара  ради обезбеђивања средстава за 
финансирање пројекта. 
 

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: 016-4/198-5-2022                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Датум: 10.08.2022. године                           Јасна Шпрох, с.р.                                                    
Бачки Петровац                                                                                                 
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  107. 
 

На основу чл. 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019, 149/2020 и 118/2021) и чл. 11. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац 
за 2022. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 30a - 2021), поводом 
разматрања предлога Решења о промени апропријације, Општинско веће Општине 
Бачки Петровац, на својој 76. седници одржаној дана 10.08.2022. године, донело је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПРОМЕНИ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
 
       Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Бачки Петровац за 2022. 
годину раздео 5, глава 0 – Општинска управа, програм 2 – Комуналне делатности, 
извор финансирања 01 – приходи из буџета, мења се на следећи начин: 
 
- умањује се позиција 115, Програм 2 - Комуналне делатности, Пројекат: 1102-5001 
– Пројектно техничка документација за реконструкцију бунарских шахтова и 
припадајуце опреме бунара и реконструкција водоводне мреже у Бачком Петровцу 
и Кулпину, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, за износ 
од 600.000,00 динара, извор 01 – приходи из буџета. 
 
- повећава се позиција 76, Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој, 
Програмска активност: 0101-0001 – Подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници, економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти (5112 – изградња зграда и објеката) за износ од 600.000,00 
динара, 01 – приходи из буџета, ради обезбеђивања средстава за финансирање 
пројекта. 
 

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: 016-4/196-6-2022     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 10.08.2022. године     Јасна Шпрох, с.р. 
Бачки Петровац 
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  108. 
 
 

На основу чл. 61. Закона о буџетском систему („(„Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 
72/2019, 149/2020 и 118/2021) и чл. 11. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац 
за 2022. годину („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 30a - 2021), поводом 
разматрања предлога Решења о повећању апропријације, Општинско веће 
Општине Бачки Петровац, на својој 76. седници одржаној дана 10.08.2022. године, 
донело је 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
О ПОВЕЋАЊУ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
 

1. На основу Уговора о додели бесповратних средстава за суфинансирање 
уређења атарских путева, потписаног између Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и Општине Бачки Петровац дана 
12.05.2022. године, повећава се извор финансирања: 07 – Трансфери од других 
нивоа власти (733156 – Текући наменски трансфери од АП Војводине у корист 
нивоа општина), Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој, програмска 
активност: 0101-0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у 
локалној заједници, повећава се позиција: 76, економска класификација 511 – 
Зграде и грађевински објекти (5112 – изградња зграда и објеката) за износ од 
6.550.000,00 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: 016-4/198-7-2022                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 10.08.2022. године     Јасна Шпрох, с.р. 
Бачки Петровац 
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