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161.            
На основу члана 75. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист Општине Бачки 

Петровац“ бр.4/18, 19/18, 10/19, 35/20, 11/2021 и 31/2021),  члана 62. Статута Општине Бачки 

Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3/19), Општинско веће Општине Бачки 

Петровац,  на својој 86. седници одржаној  дана 24.11.2022. године  д о н е л о    ј е: 

 

П Р О Г Р А М  
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ И 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
Члан 1 

Програмом одржавања јавних и јавних зелених површина у Општини Бачки Петровац (у даљем 

тексту: Програм) уређује се одржавање јавних и јавних зелених површина у општини Бачки 

Петровац, утврђују се површине чије одржавање се финансира средствима из  буџета општине Бачки 

Петровац, прописују се поступци, услови, начин одржавања јавних и јавних зелених површина у 

свим насељеним местима општине Бачки Петровац, као и начин финансирања ових послова.  

У Програму су наведене површине које се редовно одржавају уз навођење динамике извођења 

радова, површине које се ванредно одржавају и поступак одобравања ванредних радова, површине 

које се дају на одржавање пољопривредницима за кошење сена или испашу стоке, наводе се 

површине предвиђене за уређење цветних леја, површине предвиђене за пошумљавање, ближе се 

уређује начин садње и одржавања дрвећа по улицама насељених места општине Бачки Петровац и 

сл. 

Програм се доноси за период од 5 (пет) година. 

Члан 2 

Послови уређивања, одржавања, развоја и управљања јавних и јавних зелених површина у општини 

Бачки Петровац спадају у групу делатности од општег интереса и као такви поверени су на 

обављање у складу са члановима 4 и 174 Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист 

Општине Бачки Петровац“ бр.4/18, 19/18, 10/19, 35/20, 11/2021 и 31/2021).  

Послове из става 1.овог члана извршавају субјекти из става 2.овог члана на основу Радних налога 

које издаје Одељењe за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове (у даљем 

тексту: Одељење). 

Субјектима из става 2.овог члана за извршене послове на одржавању јавних и јавних зелених 

површина који су извршени на основу Радног налога припада одговарајућа финансијска надокнада.  

За извршене радове на уређењу и одржавању јавних и јавних зелених површина субјектима припада 

накнада у складу са Ценовником на који сагласност даје Општинско веће Општине Бачки Петровац. 
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Плаћање за реализоване послове врши се по испостављеним ситуацијама односно рачунима, и 

приложеним Радним налозима који су оверени од стране Одељења. Општина није обавезна платити 

надокнаду уколику су послови извршени без претходног знања и одобрења одговорних лица 

Одељења  као и претходно издатог Радног налога.  

Ради бржег и ефикаснијег рада Радни налог Одељења који је издат у писменој форми може бити 

достављен поштом, факсом или електронском поштом. 

Члан 3 

Јавне површине и јавне зелене површине које се налазе испред породичних стамбених објеката, 

вишепородичних стамбених објеката, пословних објеката и неизграђених грађевинских парцела 

старају се власници односно корисници тих објеката или парцела.  

Одржавање површина из става 1.овог члана није обухваћено овим Програмом. У изузетним 

приликама одржавање ових површина се може ванредно одобрити и финансирати средствима из 

буџета општине Бачки Петровац само уз сагласност Општинског већа по предлогу Одељења, и уз 

поштовање процедуре за додатно обезбеђење финансијских средстава потребних за извршавање 

ових послова. 

Члан 4 

Овим Програмом обухваћени су следећи радови: 

1. одржавање јавних површина; 

2. одржавање јавних зелених површина; 

3. одржавање зеленог појаса уз локалне путеве; 

4. одржавање кишне канализације 

 

Члан 5 

Одржавање јавних површина обухвата: послове чишћења и прања асфалтираних, бетонских, 

поплочаних и других јавних површина; скупљање и одвожење отпадака са јавних површина; 

одржавање и пражњење канти за отпатке; одржавање уредности и исправности урбаног мобилијара 

(клупе, дечја игралишта, канделабери, јарболи, стубови и сл.); скидање плаката и налепница 

налепљених по урбаном мобилијару и дрвећу; уклањање опалог лишћа са јавних површина; 

уклањање дивљих депонија; прање саобраћајница и тротоара; одржавање тротоара, платоа, тргова 

и стаза у зимском периоду, а у складу са Програмом зимске службе и сл. Одржавања чистоће јавних 

површина изводи се машински (прање улица, усисавање лишћа, уклањање снега  са тротоара и сл.) 

или ручно (скупљање отпадака, пражњење канти, уклањање снега са тротоара, скидање плаката, и 

сл.). 

 

Одржавање јавних зелених површина обухвата: послове одржавања травнатих површина (кошење, 

сакупљање и одвожење откоса), одржавање цветних леја (припрема земљишта, сађење, заливање, 

окопавање, орезивање и сл.), одржавање цвећа и жардињерама постављеним на јавним местима, 

одржавање живица и ружа (сађење, орезивање, окопавање, заливање, прскање, вађење и сл.), 
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одржавање жбуња (сађење, орезивање, окопавање, заливање, вађење и сл.) и одржавање дрвећа 

(сађење, окопавање, заливање, вађење, кресање грана и сл.). Одржавање јавних зелених површина 

врши се машински (кошење траве тракторском косом, кошење ручним моторним косачицама, 

кошење самоходним косачицама, сечење дрвећа мотрним тестерама и сл.) или ручно (грабуљање 

травњака, скупљање откоса, окопавање цветних леја, садња цвећа, орезивање живица, ружа 

и жбунова). 

Одржавање зеленог појаса уз локалне путеве и путеве по улицама обухвата кошење травнатих 

површина у путном појасу, скидање вишка земље са банкина, пропуштање атмосферске воде са 

коловоза у атмосферске канале, формирање и одржавање ветрозаштитних појасева уз путеве, 

скупљање и одвожење смећа у зеленом појасу уз локалне путеве и уклањање дивљих депонија уз 

путеве). 

Одржавање кишне канализације обухвата чишћење атмосферских канала, каналских решетки, 

сливника, цевовода, шахти, пропуста, станица за препумпавање и сл. ради обезбеђења њихове 

функционалности, тј. способности одовођења вишка атмосферке воде у реципијенте.  

Редовно одржавање своди се на периодично чишћење таложника, сливника кишне канализације, 

одвоз муља и блата, као и интервенције специјализованим цистернама у случају зачепљења 

пропуста или цевовода, како би поменути објекти били у функционалном стању.   

 

Члан 6 

Послови одржавања јавних,  јавних зелених површина, зеленог појаса и кишне канализације 

дефинисаних у овом Програму финансирају се средствима обезбеђеним у буџету општине Бачки 

Петровац. 

Свако ванредно одржавање јавних и јавних зелених површина које нису обухваћене овим 

Програмом финансира се средствима из буџета општине уз претходну сагласност Одељења а ако је 

за извођење истих потребно обезбедити додатна средства неопходна је и сагласност Општинског 

већа општине Бачки Петровац за повећање одговарајуће буџетске апропријације. 

Члан 7 

Радови на одржавању јавних, јавних зелених површина и зеленог појаса према учесталости 

извођења се деле на: 

• Радови на редовном одржавању (сви радови обухаваћени овим Програмом: кошење 

Програмом предвиђених зелених површина, одржавање чистоће јавних површина, и сл.) 

• Радови на ванредном одржавању – обухватају непредвиђене радове (који се нису могли 

предвидети – интервенције након невремена, радови по налогу инспектора и сл.) и радове 

на додатном одржавању (радови који нису обухваћени Програмом) а чије извођење је од 

интереса за општину Бачки Петровац. 

Редовно одржавање јавних површина обухвата свакодневно чишћење јавних површина по предмеру 

радова који је саставни део овог Програма.  Комунално предузеће ове радове изводи на основу овог 

Програма по предмеру дефинисаном у овом Програму. 
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Редовно одржавање јавних зелених површина обухвата 12 (дванаест) планских термина који су 

предвиђени за кошење траве на јавним зеленим површинама у току године. Плански термини су 

одређени на II и IV недељу у месецу у току сезоне која почиње од 01.априла и траје до 30.септембра 

сваке године. У случају немогућности извођења радова у одређеном планском термину због лоших 

временских услова, плански термин се одлаже до највише 6 дана, ако се ни до тада не створе погодни 

временски услови онда се редовно одржавање  врши у наредном планском термину прескачући 

претходни.  У току сушног летњег периода (јун, јул, август) Одељење може наложити да се редовно 

одржавање у неком од планских термина обустави. Свако кошење ван сезоне може се изводити само 

на захтев Одељења и на основу  претходно издатог Радног налога.  

Ванредно одржавање – поједниначно се одобрава на основу утврђене неспорне потребе од стране 

Одељења и на основу испостављених Радних налога. 

Травнате површине 

Кошење травнатих површина се изводи ручно или машински, зависно од величине и карактеристика 

травнате површине. Парковски травњаци се косе на висину 40мм (за природну висину траве од 60 

до 100mm) по потреби а највише два пута месечно у току сезоне.  

Цветне леје 

Одређују се површине намењене за цветне леје: 

- Већ постојеће цветне засаде треба одржавати целе године,у марту се  очисте ове цветне 

површине од корова и осушеног цвећа и лишћа, у априлу и почетком маја се одржавају 

чистим и уредним а крајем маја се мења сезонско зимско- пролећно цвеће ( у овом случају 

дан и ноћ- виола трицолор ) за летње засаде- перене,које се мењају по идејном пројекту за 

ту годину, до јесени се одржавају и заливају а крајем септембра се опет мења за јесење 

сезонско цвеће. 

- Постојеће ружине саднице треба преко лета заливати барем два пута недељно, два пута   

годишње  их треба орезивати и то крајем октобра,кад се припремају за презимљавање а 

потребно их је заштити од мраза, и негде у марту кад прођу мразеви. 

- Одржавање већ постојећег дрвећа и жбуња осецањем грана, заливањем по потреби у летњим 

месецима и вађењем осушених, оштећених и у неким случајевима сметајућих на јавним 

површинама (смета електричном воду, оштећује тротоар итд.). 

Увек је урачунато и сађење нових садница по потреби насељеног места на основу идејног 

решења и годишњег програма. 

- Одржавање и допуна садног материјала на бициклистичкој стази Бачки Петровац – Кулпин. 
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ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 

I.ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА (асфалтне-бетонске-поплочане површине): 

Шифра 

површине 
Назив деонице 

Површина 

(m2) 

1.1.1. Тротоар у ул.Народне револуције од угла са 

ул.Б.Мокића до угла са ул.М.Горког 
120,00 

1.1.2. Тротоар у ул.Народне револуције од угла са 

ул.М.Горког до угла са ул.Коларовом 
200,00 

1.1.3. Тротоар у продужетку ул.М.Горког, поред пијаце преко 

пешачког моста на Бегеју који излази на колски пут у 

ул.Народне револуције 
137,50 

1.1.4. Тротоар у ул.Коларовој од зграде Месне заједнице 

поред Галерије З.Медвеђове до угла са ул.Народне 

револуције (код библиотеке) + паркинг испред зграде 

Месне заједнице 

204,00 

1.1.5. Тротоар у ул.Коларовој, од библиотеке преко пешачког 

моста на Бегеју + паркинг 
145,00 

1.1.6. Тротоар у ул.Коларовој од СВП до угла са ул.Народне 

револуције (код посластичарнице) + паркинг испед 

посластичарнице 
305,00 

1.1.7. Паркинг поред СВД (уз државни пут IIA реда бр.111) 110,00 

1.1.8. Тротоар у ул.Коларовој од посластичарнице преко 

пешачког моста на Бегеју до зграде старог суда + 

паркинг испед посластичарнице 

140,00 + 

паркинг 

1.1.9. Паркинг у ул.Народне револуције поред Бегеја (с друге 

стране од сувенирнице)  
300,00 

1.1.10. Тротоар у ул.Маршала Тита од угла са ул.Народне 

револуције (од зграде Хвиезда) преко пешачког моста на 

Бегеју 
185,00 

1.1.11. Тротоар у продужетку ул.М.Тита  поред дечијег 

игралишта преко пешачког моста на Бегеју   
60,00 

1.1.12. Тротоар у ул.Народне револуције, поред Бегеја у парку 

поред сувенирнице 
100,00 

1.1.13. Тротоар у ул.Народне револуције, од угла са 

у.Коларовом (од посластичарнице) до угла са ул.М.Тита 

(до зграде Хвиезда) 
150,00 

1.1.14. Паркинг на углу ул.Максима Горког и Народне 

револуције 
46,00 

1.1.15. Тротоар преко пешачког моста на Бегеју у улици 

Генерала Штефаника 
100,00 

1.1.16. Површина око споменика у ул М.Тита + паркинг 1.540,00 

1.1.17. Тротоар испред старе општине 150,00 
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1.1.18. Тротоар у ул.Народне револуције, поред Бегеја у парку 

са дечјим игралиштем 
150,00 

1.1.19. Тротоар у ул.Народне револуције, од угла са ул.М.Тита 

до угла са ул.Сватоплуковом 
180,00 

1.1.20. Тротоар у продужетку ул. Сватоплукове преко 

пешачког моста на Бегеју до ул.Хробове 
125,00 

1.1.21. Тротоар преко пешачког моста на Бегеју у продужетку 

улице Јана Чајака  
70,00 

1.1.22. Тротоари у ул.Народне револуције у парку испред 

библиотеке 
350,00 

1.1.23. Паркинг у ул.Народне револуције поред Бегеја (с друге 

стране парка испред библиотеке) 
490,00  

1.1.24. Тротоар кроз парк преко пута Гимназије (између 

Гимназије и ОШ Јан Чајак) 
70,00 

1.1.25. Тротоар у ул.XИВ.ВУСБ од раскрнице са 

ул.Шафариковом до Врбаре и са друге стране према 

Гимназији 30 m 

75,00 

1.1.26. Паркинг испред Врбаре 36.00 

1.1.27. Паркинг у ул.Јармочној иза ОШ Јан Чајак 81,00 

1.1.28. Тротоари испред гробља у ул.Јармочној 120,00 

1.1.29. Тротоар поред болнице у улици Хробовој (између леве 

и десне стране улице Јармочне) 
220,00 

1.1.30. Паркинзи поред капеле 185,00 

1.1.31. Тротоар испред партизанског гробља у ул.Бориса 

Кидрича 
60,00 

1.1.32. Тротоар испред јаврејског гробља у ул.Бориса Кидрича 60,00 

1.1.33. Паркинг испред аутобуске станице у ул.Првомајској 20,00 

1.1.34. Аутобуско стајалиште на углу улица Кулпинска-

Ђетванска 
50,00 

1.1.35. Аутобуско стајалиште на углу улица Новосадска-

29.новембра 
50,00 

1.1.36. Аутобуско стајалиште у ул.14. ВУСБ бр.4, на државном 

путу IIА реда број 111, стационажа km 31+800,00, смер 

од центра Бачког Петровца према Новом Саду 

50,00 

1.1.37. Аутобуско стајалиште у ул.14. ВУСБ бр.3, на државном 

путу  IIА реда број 111, стационажа km 31+878,00, смер 

од Новог Сада према центру Бачког Петровца 

50,00 

1.1.38. Аутобуско стајалиште у ул.14. ВУСБ бр.28, на 

државном путу  IIА реда број 111, стационажа km 

32+340,00, смер од центра Бачког Петровца према 

Новом Саду (Врбара-стадион) 

50,00 

1.1.39. Аутобуско стајалиште у ул.14. ВУСБ бр.27, на 

државном путу  IIА реда број 111, стационажа km 

32+238,00, смер од Новог Сада према центру Бачког 

Петровца 

50,00 

1.1.40. Аутобуско стајалиште у ул. Новосадска бр.55, на 

државном путу ИИ А реда број 111, стационажа км 

33+058,00, смер од Новог Сада према центру Бачког 

Петровца 

50,00 
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1.1.41. Аутобуско стајалиште у ул. Новосадска између бр.42-

40, на државном путу  IIА реда број 111, стационажа km 

33+103,00, смер од Б. Петровца према Новом Саду 

50,00 

1.1.42. На некатегорисаном путу унутар комплекса аквапарка 50,00 

1.1.43. Аутобуско стајалиште у ул. 28. Октобра бр.30, на 

државном путу IIА реда број 111, стационажа km 

30+615,00, смер од центра Бачког Петровца према 

Маглићу 

50,00 

1.1.44. Аутобуско стајалиште у ул. 28. Октобра бр.37, на 

државном путу  IIА реда број 111, стационажа km 

30+635,00, смер од Маглића према центру Бачког 

Петровца 

50,00 

1.1.45. Аутобуско стајалиште у ул. Кулпинска бр.57, на 

општинском путу број 2, стационажа km 0+750,00, смер 

од Кулпина према центру Бачког Петровца 

50,00 

1.1.46. Аутобуско стајалиште у ул. Кулпинска бр.89 на 

општинском путу број 2, стационажа km 0+948,00, смер 

од Кулпина према центру Бачког Петровца 

50,00 

1.1.47. Аутобуско стајалиште у ул. Кулпинска бр.84 на 

општинском путу број 2, стационажа km 0+986,00, смер 

од центра Бачког Петровца према Кулпину 

50,00 

1.1.48. Аутобуско стајалиште у ул. Лењинова (индустријска 

зона-Стилби), на општинском путу број 1, стационажа 

km 8+704,00, смер Бачки Петровац - Гложан 

50,00 

1.1.49. Аутобуско стајалиште у ул. Лењинова (индустријска 

зона-Бизнис парк), на општинском путу број 1, 

стационажа km 8+622,00, смер Гложан - Бачки Петровац 

50,00 

1.1.50. Површина око еко чесме на пијаци 25,00 

1.1.51. Површина око еко чесме у улици ЈНА  25,00 

УКУПНО: 7,134,50 

II.ПОВРЕМЕНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

II.ПОВРЕМЕНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
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Шифра 

површине 
Назив површине-деонице 

Површина 

(m2) 

 

II.ПОВРЕМЕНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

2.1.1. -Са западне стране Бегеја 2.128,00 

2.1.2. -Са источне стране Бегеја 912,00 

 
Парк у ул.Народне револуције од угла са 

ул. Коларовом до угла са ул.М.Тита: 
 

2.1.3. -Са западне стране Бегеја 1.485,00 

2.1.4. -Са источне стране Бегеја 708,00 

 
Парк у ул.Народне револуције од угла са 

ул.М.Тита до угла са ул.Сватоплуковом: 
 

2.1.5. -Са западне стране Бегеја 1.428,00 

2.1.6. -Са источне стране Бегеја 584,00 

 
Парк у ул.Народне револуције од угла са 

ул.Сватоплуковом до угла са ул.Ј.Лабата 
 

2.1.7. -Са западне стране Бегеја 2.544,00 

2.1.8. -Са источне стране Бегеја 2.703,00 

2.1.9. Источна страна Бегеја код споменика 222,00 

2.1.10. Парк у ул. XИВ ВУСБ преко пута Гимназије  2.148,30 

2.1.11. 
Парк у ул. Народне Револуције испред 

”старог суда” 
567,00 

2.1.12. 
Површине око спортских терена од 

Новосадске улице 
1.250,00 

2.1.13. 
Површине око спортских терена од основне 

школе Јан Чајак 
380,00 

2.1.14. 
Површине око спортских терена од источне 

стране Јармочне улице 
332,00 

2.1.15. Око “ хотела“ 554,50 

2.1.16. Површина поред болнице 3.740,00 

2.1.17. 
Површина у ул.XИВ.ВУСБ испред Врбаре 

поред државног пута 
145,00 

2.1.18. Двориште ул. Народне Револуције бр. 7 456,00 

2.1.19. 
Површина око пијаце са западне стране, 

између тротоара и ограде 
108,00 

2.1.20. 
Површина око зграде Општине на углу 

ул.Коларове и Масарикове 
70,00 

2.1.21. 
Површина са источне стране Бегеја између 

улица Вајанског и М.Горког 
118,00 

2.1.22. 
Површина иза пијаце у продужетку улице 

Вајанског до Бегеја 
56,00 

2.1.23. 

Површина поред пута око Вашаришта у 

ширини 10m са северне стране и 4m са 

источне стране 

5.586,00 

2.1.24. 
Зелена површина на раскрсници 

ул.Првомајска и Кулпинска 
42,00 
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III.РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

3.1.1. 
Зелена површина око раскрснице на углу  

ул.28.октобра и Јанка Краља 
100,00 

3.1.2. 
Зелена површина око раскрснице на углу  

улица Новосадска и Партизанска 
42,00 

3.1.3. 
Парк у ул.Народне револуције од угла са 

ул.Јана Лабата до угла са ул.Ј.Чајака 
 

 -Са западне стране Бегеја 3775,00 

 -Са источне стране Бегеја 5100,00 

3.1.4. 

Површина поред пута у ул.Лењиновој од 

бензинске пумпе до раскрснице са ул.Јана 

Марчока 

230,00 

3.1.5. Зелене површине у ул.Ђетванској 60,00 

3.1.6. 

Површина са северне стране пута у ул.Јанка 

Јесенског (између ул.Кулпинске и Јана 

Хуса) 

872,00 

3.1.7. 

Површина са северне стране пута у ул.Јанка 

Јесенског (између ул.Јана Хуса и 

Коменског) 

386,00 

3.1.8. 
Површина са западне стране Бегеја у 

ул.Генерала Штефаника 
5.600,00 

3.1.9. 
Површина са истошне стране у ул.Генерала 

Штефаника 
5.800,00 

3.1.10. 

Површина са западне стране Бегеја у 

ул.Народне револуције од угла са у Jана 

Лабата до угла са ул.Јана Чајака 

515,00 

3.1.11. 

Површина са источне стране Бегеја у 

ул.Народне револуције од угла са Jана 

Лабата до угла са ул.Јана Чајака 

523,00 

3.1.12. 
Површина са западне стране Бегеја у 

ул.ЈНА 
820,00 

3.1.13. 
Површина са источне стране Бегеја у 

ул.ЈНА 
820,00 

3.1.14. 
Површина на углу улица Јанка Јесенског и 

Каналска 
35,00 

2.1.25. 
Зелена површина на раскрсници 

ул.Лењинова и Руда Хрубика 
69,00 

2.1.26. 
Зелена површина на раскрсници 

ул.Лењинова, Првомајска и Б.Мокића 
33,00 

2.1.27. 
Зелена површина на раскрсници 

ул.Масарикова и Пролетерска 
79,00 

2.1.28. 
Зелена површина око раскрснице на углу  

ул.28.октобра и Техелна 
30,00 

УКУПНО: 28,619.80 
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3.1.15. 
Зелена површина на углу ул.Октобарске 

револуције и Првомајске (стари млин) 
33,00 

3.1.16. Старо партизанско гробље 130,00 

3.1.17. Старо јеврејско гробље 100,00 

3.1.18. 
Зелена површина у улици 14 ВУСБ поред 

Таусиковог магацина 
36,00 

3.1.19. 
Површина око спортских игралишта у 

ул.Јармочној 
9.600,00 

3.1.20. Површина уз канал ДТД (Сејке) 16.190,00 

3.1.21. 
Површина у ул.Косовској(старо 

вашариште) 
7.684,00 

3.1.22. Троугао у ул.Лењиновој(код трафоа) 400,00 

3.1.23. Површина у ул.М.Горког са леве стране 770,00 

3.1.24. Парк у дворишту Дома културе 1.350,00 

УКУПНО: 60,971.00 

 

 

IV.ЦВЕТНЕ ЛЕЈЕ, ЖБУНАСТИ ЗАСАДИ И УКРАСНО ДРВЕЋЕ: 

Шифра површине Назив површине 
Површина 

(m2) 

4.1.1. 
Цветна леја у ул.Народне револуције у парку 

поред сувенирнице 
83,00 

4.1.2. 
Цветна леја у ул.Коларовој испред Галерије 

Зузке Медведјове 
120,00 

4.1.3. 
Засад ружа – ул.Коларова поред 

посластичарнице 
25,00 

4.1.4. Засад ружа – ул.Коларова испред СВП 25,00 

4.1.5. 
Жардињере поред пешачког мостића на 

Бегеју у продужетку ул.Коларове 
25,00 

4.1.6. 

Жбунасти засад на раскрсници ул.Лењинова, 

Првомајска и Б.Мокића (испред парне 

пекаре) 

25,00 

4.1.7. 
Жбунасти засад на раскрсници ул.Лењинова 

и Руда Хрубика 
25,00 

4.1.8. 
Цветна леја у улици XИВ. ВУСБ преко пута 

старог суда 
67,00 

                                                                                             УКУПНО: 395,00 

 

Висина жбунастих засада на раскрсницама се одржава до максималне висине од 50 cm, ради 

обезбеђења прегледности раскрснице и безбедности одвијања саобраћаја на истој. 
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V.ЗЕЛЕНИ ПОЈАС УЗ ПУТЕВЕ: 

Шифра површине Назив површине-деонице 
Површина 

(m2) 

 

Зелени појас уз општински пут од 

Б.Петровца према Гложану (од моста до 

железничке пруге) 

 

5.1.1. -Источна страна 1.110,00 

5.1.2. -Западна страна 1.110,00 

5.1.3. 
Зелени појас уз локални пут у инд.зони 

Б.Петровца у ул.Лењиновој до моста 
5.224,00 

5.1.4. 
Прилази мосту на каналу ДТД на путу 

Б.Петровац-Гложан 
240,00 

5.1.5. 
Прилаз новосадском мосту (од бенз.пумпе 

до моста) 
538,00 

5.1.6. 
Прилаз новосадском мосту (од моста до 

чарде) 
1.056,00 

5.1.7. 

Зелени појас уз пут до аквапарка – прилаз 

раскрсници са државним путем IIА реда 

бр.111 

1.560,00 

5.1.8. Прилаз понтонском и Бејли мосту  

5.1.9. 
Зелени појас уз општински пут од 

Б.Петровца према Кулпину 
2.000,00 

УКУПНО: 12.838,00 

 

VI.ПОШУМЉЕНЕ ПОВРШИНЕ: 

 Назив површине 
Површина 

(m2) 

6.1.1. Парк на углу ул.Шафарикова и Партизанска 44,00 

6.1.2. Јаме у ул.Павла Ђугу 1,078,00 

6.1.3. Површина у ул.14 ВУСБ испред Врбаре поред 

државног пута и дрвеће поред тротоара до угла са 

ул.Шафариковом 

350,00 

6.1.4. Површина око спортских игралишта у ул.Јармочној 977,00 

6.1.5. Парк на углу ул.Хробова и Јармочна 250,00 

6.1.6. Површина поред пута на Вашаришту у ул.Јармочној 772,00 

6.1.7. Површина поред пута у ул.Јармочној (између пута и 

јама поред Лесика) и поред пута према Лесику 

 

9792,00 

6.1.8. Парк у ул. 14 ВУСБ преко пута Гимназије 2.148,30 

6.1.9. Површина поред болнице на углу ул.Хробова и 

Јармочна 

263,00 

 
Парк у ул.Народне револуције од угла са 

ул.Максима Горког до угла са ул. Коларовом: 
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6.1.10. 
-Са западне стране Бегеја 2.128,00 

6.1.11. 
-Са источне стране Бегеја 912,00 

 
Парк у ул.Народне револуције од угла са ул. 

Коларовом до угла са ул.М.Тита: 
 

6.1.12. 
-Са западне стране Бегеја 1.485,00 

6.1.13. 
-Са источне стране Бегеја 708,00 

 
Парк у ул.Народне револуције од угла са 

ул.М.Тита доугла са ул.Сватоплуковом: 
 

6.1.14. 
-Са западне стране Бегеја 1.428,00 

6.1.15. 
-Са источне стране Бегеја 584,00 

 
Парк у ул.Народне револуције од угла са 

ул.Сватоплуковом до угла са ул.Ј.Лабата 
 

6.1.16. 
-Са западне стране Бегеја 2.544,00 

6.1.17. 
-Са источне стране Бегеја 2.703,00 

6.1.18. Површина са западне стране Бегеја у ул.Генерала 

Штефаника 
1.160,00 

6.1.19. Површина са истошне стране у ул.Генерала 

Штефаника 
1.160,00 

6.1.20. Површина са западне стране Бегеја у ул.Народне 

револуције од угла са Јана Лабата до угла са ул.Јана 

Чајака 

515,00 

6.1.21. Површина са источне стране Бегеја у ул.Народне 

револуције од угла са Јана Лабата до угла са ул.Јана 

Чајака 

523,00 

6.1.22. 
Површина са западне стране Бегеја у ул.ЈНА 820,00 

6.1.23. 
Површина са источне стране Бегеја у ул.ЈНА 820,00 

6.1.24. 
Површина са северне стране пута у ул.Јанка 

Јесенског (између ул.Кулпинске и Јана Хуса) 

872,00 

6.1.25. 
Површина са северне стране пута у ул.Јанка 

Јесенског (између ул.Јана Хуса и Коменског) 

386,00 

6.1.26. 
Парк у ул. Народне Револуције испред ”старог суда” 567,00 

6.1.27. Дрворед у ул.Коларовој поред СВП и поред зграде 

Општине 

160,00 

6.1.28. Површина у Масариковој испред зграде општине 70,00 

6.1.29. Дрворед у ул.М.Тита (од угла са ул.Масариковом до 

споменика - Липе) 

855,00 
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6.1.30. Дрворед у источном делу ул.Јармочне (Платани) 3.890,00 

6.1.31. Дрворед поред Депоније Трохаке 4.850,00 

6.1.32. Површина на углу Јармочне и Хробове(шумица) 5.250,00 

                                                                               УКУПНО:                                 50.064,30 

 

 

КУЛПИН 

 

I.ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА (асфалтне-бетонске-поплочане површине): 

Шифра 

површине 
Назив деонице 

Површина 

(m2) 

1.2.1. Површина у ул.М.Тита испред зграде старе школе у 

центру 
155,00 

1.2.2. Тротоар у ул.Школској (од центра до екочесме) 199,00 

1.2.3. Површина око еко чесме 145,00 

1.2.4. Паркинг у ул.Школској (код поште) 80,00 

1.2.5 Паркинг у ул.Школској (код ев.цркве) 130,00 

1.2.6. Приступна стаза дворцу Дунђерског 210,00 

1.2.7. Тротоар у парку испред дворца Дунђерског 140,00 

1.2.8. Аутобуско стајалиште у ул.Маршала Тита бр.32, на 

општинском путу број 2, смер Бачки Петровац – Кулпин 
50,00 

1.2.9. Аутобуско стајалиште у ул.Маршала Тита бр.29, на 

општинском путу број 2, смер Кулпин – Бачки Петровац 
50,00 

1.2.10. Аутобуско стајалиште у ул.Маршала Тита бр.68, на 

општинском путу број 2, смер Бачки Петровац – Кулпин 
50,00 

1.2.11. Аутобуско стајалиште у ул.Маршала Тита бр.73, на 

општинском путу број 2, смер Кулпин – Бачки Петровац 
50,00 

1.2.12. Аутобуско стајалиште у ул.Маршала Тита бр.94, на 

општинском путу број 2, смер Бачки Петровац – Кулпин 

(центар)  

50,00 

1.2.13. Аутобуско стајалиште у ул.Маршала Тита бр.105, на 

општинском путу број 2, смер Кулпин – Бачки Петровац 

(центар) 

50,00 

1.2.14. Аутобуско стајалиште у ул.Маршала Тита бр.140, на 

општинском путу број 2, смер Бачки Петровац – Кулпин  

50,00 

1.2.15. Аутобуско стајалиште у ул.Маршала Тита бр.137, на 

општинском путу број 2, смер Кулпин – Бачки Петровац 

50,00 

1.2.16. Тротоар поред ев.гробља у ул.М.Тита 180,00 

1.2.17. Тротоар поред прав.гробља у ул.М.Тита 180,00 

1.2.18. Паркинг испред капеле ул.Коларовој 700,00 
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II.РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  ЈАВНИХ  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА 

 

 
III.ПОВРЕМЕНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

УКУПНО: 2.519,00 

Шифра 

површине 
Назив деонице 

Површина 

(m2) 

2.2.1. Парк испред дворца Дунђерског у ул.М.Тита 22.176,00 

 Површине око дворца Дунђерског  

2.2.2. -од ул.Масарикове 1.920,00 

2.2.3. -од ул.Нушићеве 477,00 

2.2.4. -од ул.Школске 795,00 

2.2.5. Површине испред обданишта 100,00 

2.2.6. Површине око еко чесме 145,00 

2.2.7. Површине у ул.Маршала Тита поред ев.гробља 180,00 

2.2.8. Површине у ул.Коларовој са јужне стране пута 170,00 

2.2.9. Површина на углу ул.Коларове и Првомајске 35,00 

 УКУПНО: 25.998,00 

 

Шифра 

површине 
Назив деонице 

Површина 

(m2) 

3.2.1. Површине поред депресије Шпор у неименовај улици 

са јужне и северне стране пута 
840,00 

3.2.2. Површина на углу ул.Ледине и Школске 100,00 

3.2.3. Површина уз пут на углу ул.Првомајска и Чмеликова 75,00 

3.2.4. Површине у у.Чмеликовој (деонице уз северну страну 

пута) 
476,00 

3.2.5. Површина у ул.Пут слободе (деоница уз северну 

страну пута) 
122,00 

3.2.6. Површине на углу ул.Фрушкогорска и Нушићева (око 

Жигових јама) 
203,00 

3.2.7. Површине уз јужну страну пута у ул.Радничкој (од 

раскрснице са Фрушкогорском до краја) 
267,00 

3.2.8. Површина уз северну страну пута у ул.Каналској од 

раскрснице са ул.Фрушкогорском до краја пута 
300,00 
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IV.ЦВЕТНЕ ЛЕЈЕ, ЖБУНАСТИ ЗАСАДИ И УКРАСНО ДРВЕЋЕ: 

 

 
 

 

 

V.ЗЕЛЕНИ ПОЈАС УЗ ПУТЕВЕ: 

 

 
 

 

 

 

 

 

VI.ПОШУМЉЕНЕ ПОВРШИНЕ: 

 

 

 

 

 

 

3.2.9. Површина уз јужну страну пута у ул.Школској од 

раскрснице са ул.Фрушкогорском до краја пута 
490,00 

3.2.10. Јаме у ул.Првомајској (код православног гробља) 309,00 

УКУПНО: 3.182,00 

Шифра 

површине 
Назив деонице 

Површина 

(m2) 

4.2.1. Цветне леје испред дворца Ђунђерског 37,00 

УКУПНО: 37,00 

Шифра 

површине 
Назив деонице 

Површина 

(m2) 

5.2.1. Зелени појас уз пешчко-бициклистичку стазу и уз пут 

од Б.Петровца до Кулпина 
19.860,00 

5.2.2. Површина око моста на каналу ДТД са стране од 

Кулпина 
200,00 

5.2.3. Површина око моста на каналу ДТД са стране од 

Б.Петровца 
200,00 

5.2.4. Зелени појас уз пут Кулпин-Равно Село 1039,00 

УКУПНО: 21.299,00 

Шифра 

површине 
Назив деонице 

Површина 

(m2) 

6.2.1. Парк испред дворца Дунђерског у ул.М.Тита 8.249,00 

6.2.2. Површине око дворца Дунђерског  

 -од ул.Масарикове 1.920,00 

 -од ул.Нушићеве 477,00 

 -од ул.Школске 795,00 

6.2.3. Површине око депресије Шпор у 

неименованој улици 

840,00 

6.2.4. Површина уз бициклистичко-пешачку стазу 

од Б.Петровца до Кулпина 

6.600,00 

УКУПНО: 18.881,00 
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ГЛОЖАН 

I.ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА (асфалтне-бетонске-поплочане површине): 

Шифра 

површине 
Назив површине 

Површина 

(m2) 

1.3.1. 

Тротоар испред „Глоаквалис“ доо и 

паркинг у ул.Људевита Дудка код Дома 

културе 

77,00 

1.3.2. Плато испред Дома културе 574,00 

1.3.3. Паркинг испред Дома културе и амбуланте  330,00 

1.3.4. Тротоар испред Дома културе и амбуланте 40,00 

1.3.5. 
Површина иза Дома културе и двориште 

ватрогасног дома 
413,00 

1.3.6. 
Прилазни пут ка амбуланти/ватрогасном 

дому 
95,00 

1.3.7. 
Тротоар који води од улице М.Тита до 

степеништа на надвожњаку и степениште 
348,00 

1.3.8. Тротоари око пијаце у ул.Ослободилачкој 314,00 

1.3.9. Тротоар испред пијаце у ул.М.Тита 170,00 

1.3.10. Површина око еко чесме 24,00 

1.3.11. Улаз испред бифе „Под липом“ 97,50 

1.3.12. Паркинг испред бифе „Под липом“ 96,00 

1.3.13. Паркинг иза пијаце у ул.Ослободилачкој 100,00 

1.3.14. Паркинг испред гробља 200,00 

1.3.15. Главни улаз у капелу 100,00 

1.3.16. Тротоар према школи 392,00 

1.3.17. Паркинг код школе 160,00 

1.3.18. 

Аутобуско стајалиште у ул.Масарикова бр. 

45, на општинском путу број 1, смер Бачки 

Петровац – према центру Гложана 

50,00 

1.3.19. 

Аутобуско стајалиште у ул.Масарикова бр. 

50, на општинском путу број 1, смер 

Гложан - Бачки Петровац 

50,00 

1.3.20. 

Аутобуско стајалиште у ул.Масарикова бр. 

17, на општинском путу број 1, смер Бачки 

Петровац – Гложан ка бензинској станици 

50,00 

1.3.21. 

Аутобуско стајалиште у ул.Масарикова бр. 

12, на општинском путу број 1, смер 

Гложан - Бачки Петровац 

50,00 

1.3.22. Аутобуско стајалиште у ул.Масарикова бр. 

8, на општинском путу број 3, смер 

Гложан - Челарево 

50,00 

1.3.23. Аутобуско стајалиште у ул.Маршала Тита 

бр. 58, на општинском путу број 3, смер 

Гложан – Челарево (центар) 

50,00 

1.3.24. Аутобуско стајалиште у ул.Маршала Тита 

бр. 57, на општинском путу број 3, смер 

Челарево -  Гложан (центар) 

50,00 
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1.3.25. Аутобуско стајалиште у ул.Маршала Тита 

бр. 96, на општинском путу број 3, смер  

Гложан -Челарево  

50,00 

1.3.26. Аутобуско стајалиште у ул.Маршала Тита 

бр. 99, на општинском путу број 3, смер 

Челарево -  Гложан 

50,00 

1.3.27. На државном путу И Б реда број 12, смер 

Гложан – Нови Сад (код надвожњака) 
50,00 

1.3.28. На државном путу И Б реда број 12, смер 

Нови Сад - Гложан (код надвожњака) 
50,00 

1.3.29. 
Раскрсница М. Тита-Пролетерска 

(пут,тротоар) 
20,00 

1.3.30. 
Раскрсница М.Тита-Лењинова 

(пут,тротоар) 
20,00 

1.3.31. 
Раскрсница М.Тита-Ј. Хрубика 

(пут,тротоар) 
20,00 

1.3.32. 
Раскрсница  М.Тита-Масарикова 

(пут,тротоар) 
20,00 

1.3.33. 
Раскрсница Маса.-Ослободилачка 

(пут,тротоар) 
20,00 

1.3.34. 
Раскрсница Масар.-М. Пагача 

(пут,тротоар) 
20,00 

1.3.35. 
Раскрсница Масар.-Републичка 

(пут,тротоар) 
20,00 

                                                                      УКУПНО: 4.220,50 

 

 

II.РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  ЈАВНИХ  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА 

Шифра 

површине 
Назив површине 

Површина 

(m2) 

2.3.1. 
Зелене површине испред старог гробља (на 

путу према Челареву)  
1.000,00 

2.3.2. 
Зелене површине испред капеле (ново 

гробље) 
3.600,00 

2.3.3. 
Зелене површине у центру (око Дома 

културе) 
1.296,00 

2.3.4. 
Зелене површине на пијаци и дечије 

игралиште (ул.Ослободилачка) 
2.350,00 

2.3.5. 
Зелене површине око црпне станице у 

ул.Ослободилачка 
450,00 

2.3.6. 
Зелене површине испред православног 

гробља (ул.Масарикова) 
1.700,00 

2.3.7. Дечије игралиште (ул. Вељка Влаховића) 598,00 

2.3.8. 
Канал у ул. Вељка Влаховића према 

Масариковој 
450,00 
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2.3.9. 

Зелене површине на прилазу основној 

школи, око фудбалског игралишта и 

прилаз ловачком дому 

200,00 

2.3.10. 
Зелена површина на углу ул.Масарикова и 

Републичка 
67,00 

2.3.11. 

Зелена површина у ул.Републичкој  код 

раскрснице са ул.Јана Хрубика - улаз у 

„Пажит“ 

450,00 

2.3.12. 
Зелена површина на раскрсници у 

ул.Партизанској (излаз према ул.В.Витеза) 
110,00 

2.3.13. 
Зелена површина на углу ул.Штефаникова 

и Влатка Витеза 
30,00 

2.3.14. 
Зелена површина на раскрсници ул.Јозефа 

Марчока и Пролетерске 
50,00 

2.3.15. 
Зелена површина на углу ул.Лењинова и 

М.Тита 
66,00 

2.3.16. 
Зелена површина уз тротоар од ул.М.Тита 

до надвожњака 
500,00 

                                                                      УКУПНО: 12.917,00 

 

 

 

 
III.ПОВРЕМЕНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Шифра 

површине 
Назив површине 

Површина 

(m2) 

3.3.1. Старо немачко гробље 128,00 

3.3.2. Амфитеатар 6.500,00 

3.3.3. 
Зелена површина у близини раскрнице 

ул.Лењинова и Влатка Витеза 
60,00 

3.3.4. 
Зелене површине у пролазу од ул.М.Тита 

до надвожњака 
500,00 

3.3.5. 

Зелена површина на крају ул.Вељка 

Влаховића – излаз према бенз.пумпи у 

ул.Масариковој 

60,00 

                                                                      УКУПНО: 7.248,00 

 

 

 
IV.ЦВЕТНЕ ЛЕЈЕ, ЖБУНАСТИ ЗАСАДИ И УКРАСНО ДРВЕЋЕ: 

Шифра 

површине 
Назив површине 

Површина 

(m2) 

4.3.1. 
Цветне леје испред Дома културе у 

ул.М.Тита 
20 

                                                                      УКУПНО: 20,00 
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V.ЗЕЛЕНИ ПОЈАС УЗ ПУТЕВЕ: 

Шифра 

површине 
Назив површине 

Површина 

(m2) 

5.3.1. 

Зелени појас уз локални пут Гложан-

Б.Петровац 

(кошење трактор. косачицом) 

30.000,00 

5.3.2. Зелени појас уз пут према Дунаву 17.500,00 

5.3.3. 

Зелени појас на улазу из правца Н.Сада у 

ул.Масариковој до раскрснице са ул.Вељка 

Влаховића 

326,00 

5.3.4. 

Зелени појас уз пут на улазу у Гложан из 

правца Б. Петровца (ул. Масарикова до 

Републичке) 

1.000,00 

5.3.5. 
Зелена површина уз пут у ул.М.Тита од 

ул.Пролетерске до гробља 
300,00 

5.3.6. 

Зелене површине око раскрснице 

ул.М.Тита и државног пута – излаз према 

Челареву 

600,00 

5.3.7. 
Зелене површине око раскрснице 

ул.Масарикова и ул.М.Тита 
60,00 

                                                                      УКУПНО: 49.786,00 

 

 

 

МАГЛИЋ 

I.ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА (асфалтне-бетонске-поплочане површине): 

Шифра 

површине 
Назив деонице 

Површина 

(m2) 

1.4.1. Стаза од раскрснице ул.И.Л.Рибара и Н.Домазета до 

гробља 
1.080,00 

1.4.2. Паркинг испред гробља 600,00 

1.4.3. Центар - паркинзи у ул.М.Тита 705,00 

1.4.4. Плато и тротоар испред Дома културе 106,00 

1.4.5. Тротоар поред православне цркве у ул.И.Л.Рибара 78,00 

1.4.6. Плато испред пијаце у ул.Светозара Марковића 300,00 

1.4.7. Паркинг код пијаце с друге стране пута (ул.Светозара 

Марковића) 
69,00 

1.4.8. Тротоар испред пијаце у ул.Светозара Марковића 120,00 

1.4.9. Тротоар у центру у ул.М.Тита иза аутобуског 

стајалишта 
162,50 

1.4.10. Центар - тротоар у парку (ул. Иве Лоле Рибара) 45,00 
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II.РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ  ЈАВНИХ  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.11. Центар - плато испред ресторана (ул. Маршала Тита) 180,00 

1.4.12. Тротоар испред ватрогасног дома (ул. Иве Лоле Рибара) 150,00 

1.4.13. Тротоар испред школе и магацина (ул. Иве Лоле Рибара 

и Б. Јединства) 
 112,50 

1.4.14. 
Тротоар од угла ул.Братства и јединства и 29.новембра 

до железничке станице 
1.035,00 

1.4.15. 
Аутобуско стајалиште у ул.И. Л. Рибара бр.39, смер од 

државног пута IIА реда број 111 према центру Маглића 
50,00 

1.4.16. 

Аутобуско стајалиште у ул.И. Л. Рибара бр.28, смер од 

центра Маглића према државном путу IIА реда број 

111 

50,00 

1.4.17. 
Раскрсница улица И. Л. Рибара – Маршала Тита у 

центру Маглића 
50,00 

4.893,00 

Шифра 

површине 
Назив деонице 

Површина 

(m2) 

2.4.1. Зелене површине у центру у ул.Маршала Тита иза 

аутобуског стајалишта и преко пута око киоска 
420,00 

2.4.2. Парк око цркве у ул. Иве Лоле Рибара 1.390,00 

2.4.3. Зелене површине у центру испред ресторана у ул.М 

Тита 
100,00 

2.4.4. Зелене површине у ул.И.Л.Рибара од угла са ул. М.Тита 

до угла са ул.Ћирпановом (испред зграде на углу, 

амбуланте) 

460,00 

2.4.5. Зелене површине испред стамбене зграде у ул. Иве Лоле 

Рибара (угао са Б.Продановића) 
210,00 

2.4.6. Зелене површине испред стмабених зграда у 

ул.И.Л.Рибара (угао са ул.Чирпановом) 
210,00 

2.4.7. Зелене површине испред школе у ул. Иве Лоле Рибара 
350,00 

2.4.8. Зелене површине око раскрснице ул.И.Л.Рибара са 

ул.Б.Продановића 
220,00 

2.4.9. Зелене површине око раскрснице ул.И.Л.Рибара са 

ул.Светозара Марковића 
220,00 

2.4.10. Зелене површине око раскрснице ул.И.Л.Рибара са 

ул.Ћирпановом 
220,00 

2.4.11. Зелене површине око раскрснице ул.И.Л.Рибара са 

ул.Братства и јединства 
220,00 

4.020,00 
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III.ПОВРЕМЕНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

 
 

 

 

IV.ЦВЕТНЕ ЛЕЈЕ, ЖБУНАСТИ ЗАСАДИ И УКРАСНО ДРВЕЋЕ: 

 

 
 

 

 

 

V.ЗЕЛЕНИ ПОЈАС УЗ ПУТЕВЕ: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифра 

површине 
Назив деонице 

Површина 

(m2) 

3.4.1. Старо немачко гробље 250,00 

3.4.2. Приобаље око вештачког језера у ул.Симе Шолаје 1260,00 

1.510,00 

Шифра 

површине 
Назив деонице 

Површина 

(m2) 

4.4.1. Живице у ул.И.Л.Рибара 842,00 

4.4.2. Живице испред спортске хале 240,00 

4.4.3. Засад ружа на острву у сред раскрснице ул.И.Л.Рибара 

и М.Тита 
167,00 

4.4.4. Цветна леја у ул.И.Л.Рибара испред Дома културе 50,00 

1.299,00 

Шифра 

површине 
Назив деонице 

Површина 

(m2) 

5.4.1. Путни појас уз општински пут од чарде до гробља и око 

гробља 
1.920,00 

5.4.2. Путни појас уз општински пут од гробља до раскрснице 

ул.Иве Лоле Рибара и Н.Домазета 
4.400,00 

5.4.3. Зелена површина око раскрснице ул.И.Л.Рибара и 

Н.Домазета 
440,00 

5.4.4. Путни појас са северне стране општинског пута у 

ул.Н.Домазета 
758,00 

5.4.5. Путни појас око кривине на углу улица Н.Домазета и 

29.новембра 
88,00 

5.4.6. Путни појас са источне стране општинског пута у 

ул.29.новембра између ул.Ћирпанове и Братства и 

једниства 

600,00 

5.4.7. Путни појас са једне стране општинског пута у ул. 

Братства и једнства (од раскрснице ул.Братства и 

јединства и 29.новембра до железничке станице) 

 3.165,00 

11.371,00 
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ПРЕДМЕР РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ, ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

И ЗЕЛЕНОГ ПОЈАСА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ 

 

 

Члан 8 

  

Овај Програм објавиће се у ”Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 

 

 

 

Број: 016-4/210-1-2022 

Дана: 24.11.2022.године                   Председница Општинског већа 

Бачки Петровац                  Јасна Шпрох, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насеље 
Јавне 

површине 

[m2] 

Јавне 

зелене 

површине 

за редовно 

одржавање 

[m2] 

Јавне 

зелене 

површине 

за 

повремено 

одржавање 

[m2] 

Цветне 

леје, 

жбунасти 

засади и 

украсно 

дрвеће 

[m2] 

Зелени 

појас уз 

лок.путеве 

и прилази 

мостовима 

[m2] 

Бачки 

Петровац 

7.134,50 60.971,00  28.619,80 395,00 
12.838,00 

Кулпин 2.519,00 25.998,00 3.182,00 37,00 21.299,00 

Гложан 4.220,50 12.917,00 7.248,00 20,00 49.786,00 

Маглић 4.893,00 4.020,00 1.510,00 1.299,00 11.371,00 

УКУПНО: 18.767,00 103.906,00 40.559,80 1.751,00 95.294,00 
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