
 

 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

 

ГОДИНА X - БРОЈ 4 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ  

30 .  јун  2015 .  године  
Б е с п л а т а н 
п р и м е р а к 

 

 

-  С л у ж б е н и  г л а с н и к  О п ш т и н е  П е т р о в а ц  н а  М л а в и  -  
 

 

 

1. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 
20. Статута oпштине Петровац на Млави ("Службени гласник 
општине Петровац на Млави", бр. 1/15-пречишћен текст, 5/08, 
9/12 и 7/14), 
 Скупштина oпштине Петровац на Млави на седници 
одржаној 29.06.2015. године,  донела је 

 
О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА 
ГАСИФИКАЦИЈЕ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком усвајају се измене и допуне Програма 
гасификације насеља на територији општине Петровац на 
Млави, број 020-252/2012-02 од 21.12.2012. године. 

 
Члан 2. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

Број: 020-119/2015-02 
Датум: 29.06.2015. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
2. 
 На основу члана 20. Статута општине Петровац на 
Млави ("Служебни гласник општине Петровац на Млави, бр. 
1/15-пречишћен текст, 5/08, 9/12 и 7/14) и члана 32. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени  гласник  РС",  бр. 129/07 и 
83/14-др.закон), 
 Скупштина општине Петровац на Млави на седници 
одржаној 29.06.2015. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 О ОВЛАШЋЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О 

ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОГРАМА ГАСИФИКАЦИЈЕ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком овлашћује се председник општине 
Петровац на Млави, Радиша Драгојевић, да у име Општине 
Петровац на Млави са Јавним предузећем "Србијагас " из 
Новог Сада као Инвеститором, "Гас Инвест" ДОО из 
Београда као Стратешким партнером, закључи: Уговор о 
пословно - техничкој сарадњи на реализацији Програма 
гасификације насеља на територији oпштине Петровац на 
Млави, којим се регулише изградња гасификационе мреже на 
територији Општине - објекти и мрежа доводног гасовода 
средњег притиска са мерно регулационим станицама и 
дистрибутивне гасне мреже са кућним гасним и осталим 
прикључцима. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се  у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". Ступањем на снагу ове Одлука престаје да важи 
Одлука Скупштине општине бр. 020-255/2012-02 од 
21.12.2012. године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

Број: 020-120/2015-02 
Датум: 29.06.2015. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
3. 
 На основу члана 21. Закона о приватизацији ("Сл. 
гласник РС", бр. 83/14 и 46/15), члана 142. Закона о јавном 
информисању и медијима ("Сл. гласник РС", бр. 83/14), члана 
60. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 
119/12, 116/13 и 44/14-др.закон) и члана 20. Статута општине 
Петровац на Млави ("Службени гласник општине Петровац 
на Млави", бр. 1/15-пречишћен текст, 5/08, 9/12 и 7/14), а на 
предлог Министарства привреде Републике Србије бр. 023-
02-01874/2014-05 од 03.11.2014. године, 
 Скупштинa општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 29.06.2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О МОДЕЛУ, МЕТОДУ И МЕРАМА ЗА РАСТЕРЕЋЕЊЕ 

СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ РАДИО ДИФУЗНОГ И 
ТВ ПРЕДУЗЕЋА "ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ"  

У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ 
 

Члан 1. 
 

 Мења се Одлука о моделу и методу привитизације 
коју је Скупштина општине донела на седници 19.03.2015. 
године број 020-67/2015-02, тако да иста гласи: 
 
1. Поступак приватизације Јавног радио дифузног и ТВ 

предузећа "Петровац на Млави", спровешће се кроз 
модел продаје капитала, методом јавног прикупљања 
понуда са јавним надметањем. 

2. Проценат јавног капитала који се приватизује износи 
100% капитала субјекта приватизације у власништву 
Општине Петровац на Млави. 

3. Почетна цена на првом јавном прикупљању понуда са 
јавним надметањем из тачке 1. ове одлуке износи 100% 
процењене вредности капитала субјекта приватизације 
на дан 31.12.2014. године, који се приватизује. 

4. У случају да се капитал који се приватизује не прода за 
цену из тачке 3. ове одлуке, почетна цена на другом 
јавном прикупљању понуда са јавним надметањем 
износи 50% процењене вредности капитала субјекта 
приватизације на дан 31.12.2014. године, који се 
приватизује. 

5. Задужују се надлежне службе општине Петровац на 
Млави да предузму потребне активности ради 
достављања материјала Министарству привреде у циљу 
доношења одлуке Владе којом се одређује мером за 
припрему и растерећење обавеза Субјекта 
приватизације - Јавног радио дифузног и ТВ предузећа 
"Петровац на Млави". 
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6. Одлуку доставити Министарству привреде Републике 
Србије, Министарству културе и информисања 
Републике Србије, Агенцији за приватизацију и субјекту 
приватизације.“ 

Члан 2. 
 

  Овa одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављивања у "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одлуком број 020-67/2015-02 од 19.03.2015. године 
Скупштина општине одредила је модел и метод 
приватизације Јавног радио дифузног и ТВ предузећа 
"Петровац на Млави". 
 Чланом 20. став   2. Закона о приватизацији 
(„Службени гласник РС“ број 83/14 и 46/15) прописано је да  
ће Агенција за приватизацију упутити захтев субјектима 
приватизације за достављање новог пописа и процене са 
стањем на 31. децембар последње пословне године. 
 У складу са чланом 20. Закона о приватизацији и 
захтевом Агенције за приватизаицју, Субјект приватизације је 
дана 25.06.2015. године доставио попис и процену фер 
тржишне вредности имовине, обавеза и капитала са стањем 
на дан 31. децембар 2014. године.  
 На основу наведене проценевредности имовине, 
обавеза и капитала са стањем на дан 31. децембар 2014. 
године, процена вредности укупног капитала износи 
413.000,00 динара. 
 Субјект приватизације је јавно предузеће чији је 
оснивач општина Петровац на Млави. 
 Делатност Субјекта приватизације је: емитовање 
радио програма, шифра делатности: 6010. 
 Чланом 1. Закона, одређено је да се овим законом 
уређују услови и поступак промене власништва друштвеног и 
јавног капитала и имовине. 
 Чланом 3. став 3. Закона, прописано је да се 
одредбе овог закона не примењују, између осталог на 
издаваче медија, осим уколико је законом који уређује 
положај ових друштава, предвиђена примена одредаба овог 
закона. 
 Чланом 142. ст. 1. и 2. Закона о јавном 
информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 
83/14), прописано је да се издавач кога је непосредно или 
посредно основала Република Србија, аутономна покрајина, 
односно јединица локалне самоуправе, изузев медија у 
којима Република Србија остварује јавни интерес у области 
јавног информисања (чл.16 став 1.), као и издавач кога је 
непосредно или посредно основала установа, предузеће и 
друго правно лице које је у целини или претежним делом у 
јавној својини или које се у целини или претежним делом 
финансира из јавних прихода, приватизује у складу са 
прописима којима се уређују услови и поступак промене 
власништва друштвеног и јавног капитала и имовине. 
Приватизација медија из става 1. овог члана врши се на 
начин којим се обезбеђује континуитет у производњи 
медијских садржаја од јавног интереса, у периоду од 5 година 
од дана закључивања уговора о продаји капитала. 
 Чланом 76. став 1. Закона предвиђено је да Влада 
може да донесе одлуку да државни повериоци субјекта 
приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар 
последње послобне године према субјекту приватизације који 
послује у целини или већинским друштвеним или јавним 
капиталом. Имајући у виду да Субјект приватизације има дуг 
према државним повериоцима, Агенција је утврдила да је 
могуће применити као меру за припрему и растерећивање 
обавеза субјекта приватизације условни отпис дуга. 
Министарство привреде РС је дана 03.11.2014. године, 
утврдило предлог за доношење одлуке о моделу, методу и 
мерама за припрему и растерећење субјекта приватизације и 
предложило да се поступак приватизације субјекта 
приватизације спроведе моделом продаје капитала, методом 
јавног прикупљаља понуда са јавним надметањем имером за 
припрему и растерећење обавеза условним отписом дуга. 
(Напомена: брисати овај пасус  уколико није предвиђена 
мера за припрему и растерећење уколико није предвиђена) 

 Одредбом члана 36. став 2. Закона прописано је да 
проценат јавног капитала који се приватизује одређује 
надлежни орган јединице локалне самоуправе. Општина 
Петровац на Млави у својству оснивача субјекта 
приватизације одређује да проценат јавног капитала који се 
приватизује износи 100% капитала субјекта приватизације у 
власништву Општине Петровац на Млави. 
 На основу напред наведеног, Скупштина општине 
Петровац на Млави је донела Одлуку као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-121/2015-02 
Датум: 29.06.2015. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
4. 
 На основу члaна 146. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09, 24/11, 
121/12, 42/13-ОУС, 50/13-ОУС, 98/13, 132/14 и 145/15) и 
члана 20. Статута општине Петровац на Млави (''Службени 
гласник општине Петровац на Млави“, број 1/15-прешишћен 
текст), 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 29.06.2015. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ БАШТИ 
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
I 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
  
 Овом Одлуком утврђују се услови, поступак 
издавања одобрења, начин коришћења и уклањања башти 
(летњих или зимских) на површинама јавне намене, на 
територији општине Петровац на Млави.  
 

Члан 2. 
 
 Површина јавне намене је простор одређен 
планским документом за уређење или изградњу јавних 
објеката или јавних површина за коју је предвиђено  
утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом 
(улице, тротоари, тргови, паркови и др.).  

 
Члан 3. 

 
 Башта у смислу ове Одлуке је привремени, 
монтажно-демонтажни објекат у функцији угоститељског 
објекта који привремено заузима површину јавне намене: 
- летња башта је надкривени или ненадкривени монтажно-
демонтажни објекат који се поставља на површини јавне 
намене испред или поред угоститељског објекта - у периоду 
од 01. априла до 30. септембра. 
-зимска башта је монтажно-демонтажна надкривена 
конструкција са три или све четири стране која се поставља 
на површини јавне намене испред или поред угоститељског 
објекта - у периоду од 01. октобра до 31. марта. 
  

 
II 
 

УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
 

Члан 4 
 
 Баште могу постављати правна лица и предузетници 
који имају регистровану одговарајућу делатност, у складу са 
Законом и одредбама ове Одлуке.  
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Члан 5. 
  
  Баште се постављају на површинама јавне намене 
испред или поред угоститељског објекта, у ширини фронта 
пословног простора или максимално у ширини фронта 
објекта у којем се налази угоститељски простор уз сагласност 
суседа. 

Члан 6. 
  
 Привремени објекти из чл. 3 ове Одлуке могу се 
постављати на јавној површини под следећим условима: 
 - да се не омета прилаз и нормално коришћење 
суседних објеката, водоводних, канализационих и 
топловодних шахти и ПТТ и електроенергетских разводних 
кутија и да се не омета безбедно кретање пешака; 
 - да се не угрожава безбедност саобраћаја и не 
смањује видљивост на раскрсницама и угловима улица; 
 - да се не нарушава изглед, амбијенталне и друге 
вредности насеља и да се не угрожава заштићени културни 
објекат; 
 - да се испуне потребни санитарно-хигијенски 
услови, услови заштите животне средине и други услови у 
зависности од локације;  

Члан 7. 
  
 Привремени објекат се не може постављати: 
 - на јавним зеленим површинама; 
 - уколико се ремети кретање пешака, одвијање 
саобраћаја и безбедност грађана; 
 -  уколико се омета прилаз и нормално коришћење 
суседних објеката; 
 - на простору испред локала истоветне делатности и 
понуде осим корисника тих локала. 
 

Члан 8. 
  
 Летња башта може бити надкривен или ненадкривен 
монтажно-демонтажни објекат. Надкривање се врши 
сунцобранима или другим монтажно-демонтажним 
елементима (платнене конзоле, расклопиве надстрешнице - 
тенде). Максимални препуст ових тенди може бити до 2 
метра од фасадног зида. Минимална висина од коте 
тротоара до доње ивице тенде је до 2,5 метра. 
 Саставни делови летње баште сматрају се столице 
и столови, покретне жандињере, монтажно-демонтажни 
платои, монтажне ограде, тенде и сунцобрани. 
 Зимску башту чини: затворена монтажно-
демонтажна конструкција с три или све четири стране са 
обезбеђењем природном светлошћу, израђена од ПВЦ или 
АЛУ профила, са кровном конструкцијом од тегола, лима, 
лексана и сл. уклопљена у околни амбијент. 
 Саставни делови зимске баште су: столови, столице, 
панои за излагање мениа и сл. Сви елементи се морају 
налазити унутар зимске баште. 
 Зимску башту могу имати само угоститељски објекти 
који у основном објекту имају прописан санитарни чвор. 
 Стабла дрвореда, жива ограда, рондела, жардињера 
и др. урбани мобилијари као и инфраструктура не могу бити 
део површине зимске баште, односно не могу бити уграђени 
у подну платформу. Постављањем зимске баште се не може 
мењати постојећа подлога. 
 Изузетно се може одобрити постављење 
слободностојеће тенде фиксиране на плато баште, у случају 
да се башта налази на тргу или другом слободном простору 
који омогућава ширину пролаза за пешаке више од 2,5 метра. 
 

Члан 9. 
  
 Постављање башти испред угоститељских објеката 
може се одобрити тако да се на тротоарима обезбеди 
неометан пролаз за пешаке у ширини од најмање 1,6 м и под 
условом да се не угрожава безбедно одвијање пешачког и 
колског саобраћаја и коришћење суседних објеката. 
 

 
 

Члан 10. 
  
 У башти на јавној површини није дозвољено 
постављање роштиља, ражња, као ни звучника нити 
музичких иструмената.  
 Елементи баште не смеју да угрожавају уличне 
дрвореде и зелене површине. 
 Забрањено је постављање баште испред локала који 
пружају услуге забаве (плес, музички и кабаре програми) и то 
испред диско, ноћних и кабаре барова. 
 Башта не сме да се поставља у ширини 
бициклистичке стазе, колског или пешачког пролаза, 
улаза у зграду или двориште и на површини паркинга.  
 Постављањем баште не сме да се мења 
или угрожава постојећа подлога јавне површине. 
Нивелисање површине пода баште може да се врши помоћу 
монтажно-демонтажних елемената платоа. 
 Сви елементи баште морају бити монтажно-
демонтажни, стабилно и безбедно фиксирани за плато баште 
или за фасаду објекта.  

 
III 
 

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА  
 

Члан 11. 
  
  Башта може да се постави само на основу 
Одобрења за постављање баште које издаје надлежни орган 
Општинске управе, а на основу урбанистичко - техничких 
услова које издаје ЈП ''Дирекција за изградњу и развој 
општине Петровац''. 

Члан 12. 
  
 Одобрење  за постављање баште, издаје се на 
захтев власника односно закупца пословног  објекта у чијој је 
функцији башта. 
 Уз захтев се прилаже:  
- решење о упису у регистар делатности;  
- доказ о правном основу коришћења пословног објекта. 
- оверену изјаву да ће по истеку периода привременог 
коришћења уклонити летњу башту са јавне површине; 
- доказ о уплати административне таксе. 
 
 Надлежни орган општинске управе прослеђује 
Захтев и прилоге из става 2. тачка 1. овог члана Дирекцији, 
ради обраде урбанистичких услова, након чега издаје 
Одобрење за постављање баште. 
  
 Одобрење садржи нарочито:  
 
- податке о подносиоцу захтева (назив и седиште, делатност, 
ПИБ, матични број), 
- податке о локацији,  
- податке  о врсти објекта, 
- површину која се заузима,  
- време на које се поставља објекат,  
- обавезу уклањања по истеку времена на које је постављен.  
 

Члан 13. 
 

 Комунална такса за постављање летњих и зимских 
башти у смислу ове Одлуке, утврђује се Одлуком о локалним 
комуналним таксама. 
 Обрачун и наплату врши Одељење за локалну 
пореску администрацију на основу Одобрења које издаје 
надлежни орган општинске управе и Одлуке из става 1. овог 
члана.  

 
 

IV 
 
 

НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА 
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Члан 14. 

  
  Корисник је дужан да башту која је постављена на 
површини јавне намене користи у складу са добијеним 
Одобрењем.  
  

Члан 15. 
 
 Корисник је дужан да башту и простор око њега 
одржава уредно, да је редовно чисти, да не оштећује 
површину јавне намене, не лагерује и оставља предмете и 
ствари, да је држи у примереном стању.  

 
Члан 16. 

  
 Корисник постављену башту, не може издати у закуп 
или подзакуп, односно пренети право коришћења другом 
лицу уговором о пословно-техничкој сарадњи нити било којим 
другим уговором.  

 
V 
 

УКЛАЊАЊЕ ПОСТАВЉЕНЕ БАШТЕ 
 

Члан 17. 
  
 Корисник баште дужан је да исту уклони по истеку 
датог рока за постављање баште и да јавну површину врати 
у првобитно стање.  

Члан 18. 
 
 Привремени објекат - башта се уклања: 
1. када је постављена без Одобрења; 
2. када је постављена супротно Одобрењу; 
3. када се промени неки од услова утврђених урбанистичко-
техничким условима или Одобрењем, а корисник им се не 
прилагоди у остављеном року; 
4. када се башта користи супротно издатим актима; 
5 када башту користи неовлашћено лице; 
6. када је то неопходно због измене услова и начина 
коришћења јавне површине,  
7. када је то неопходно због предузимања техничких мера 
којима се мења режим саобраћаја, 
8. када корисник не измири узастопно 3 месечне обавезе; 
9. по истеку рока из Одобрења.  
 

 
VI 
 

НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ 
 

Члан 19. 
  
 Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке 
врши орган Општинске управе општине Петровац на Млави 
надлежан за послове комуналне инспекције.  

 
Члан 20. 

  
 У вршењу инспекцијског надзора комунални 
инспектор је овлашћен да решењем нареди уклањање баште 
у случајевима предвиђеним чланом 18. ове Одлуке. 
 Решење о уклањању баште доноси комунални 
инспектор и исто доставља кориснику, надлежном органу 
Општинске управе за издавање Одобрења  и ЈП ''Дирекција 
за изградњу и развој општине Петровац''. 
 На решење из става 1. овог члана корисник може 
изјавити жалбу Општинском већу општине Петровац на 
Млави, у року од 8 дана од дана пријема решења. 
 Жалба на решење из става 1. овог члана не одлаже 
извршење решења.  

Члан 21. 
  
 Ако корисник не поступи по решењу комуналног 
инспектора и не уклони башту у остављеном року, комунални 

инспектор ће донети Закључак о дозволи извршења о 
уклањању баште.  
 Овај Закључак доставља кориснику, ЈП ''Дирекција 
за изградњу и развој општине Петровац'' и надлежном органу 
Општинске управе за послове урбанизма, који ће спровести 
поступак и башту уклонити преко другог извршиоца о трошку 
корисника. 
 

Члан 22. 
  
 Уколико утврди прекршај, комунални инспектор је 
дужан да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка 
надлежном органу за прекршаје. 
 

 
VII 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 23. 

  
 Новчаном казном од 15.000 до 500.000 дин казниће 
се за прекршај правно лице ако користи локацију односно 
постави башту супротно одредбама ове Одлуке, добијеним 
Урбанистичко-техничким условима и Одобрењу. 
 Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће 
се за прекршај одговорно лице у правном лицу за прекршај 
из става 1. овог члана. 
 Новчаном казном од 15.000 до 250.000 динара 
казниће се за прекршај предузетник за прекршај из става 1. 
овог члана.  

 
VIII 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 
Одлука о постављању и уклањању башти на површинама 
јавне намене, број 020-92/2010-02 од 15.03.2010. године, 
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању и уклањању 
башти на површинама јавне намене,  број 020-119/2010-02 од 
04.06.2010. године, Одлука о измени и допуни Одлуке о 
постављању и уклањању башти на површинама јавне 
намене, број 020-39/2012-02 од 30.03.2012. године и Одлука о 
измени и допуни Одлуке о постављању и уклањању башти на 
површинама јавне намене, број 020-111/2015-02 од 
12.06.2015. године.  

Члан 25. 
  
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-122/2015-02 
Датум: 29.06.2015. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
5. 
 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 
("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/14), члана 20. 
став 5. Закона о експропријацији ("Службени гласник РС", бр. 
53/95, 20/09 И 55/13-ОУС), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-
др.закон) и члана 20. Статута oпштине Петровац на Млави 
("Службени гласник општине Петровац на Млави", бр. 1/15-
пречишћен текст, 5/08, 9/12 и 7/14), 
 Скупштина oпштине Петровац на Млави на седници 
одржаној 29.06.2015. године,  донела је 
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О Д Л У К У  
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА 

 ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ И 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ 
(ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА НА ЗЕМЉИШТУ) У КО 

КАМЕНОВО, КО КНЕЖИЦА И КО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
КОЈЕ СУ ОБУХВАЋЕНЕ ПЛАНОМ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ЛОКАЦИЈУ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком покреће се поступак за утврђивање 
јавног интереса за експропријацију и административни 
пренос непокретности (земљишта и објеката на земљишту) у 
КО Кнежица, КО Каменово и КО Петровац на Млави, у корист 
општине Петровац на Млави. 
 

Члан 2. 
 
 Непокретности за које се покреће поступак 
утврђивања јавног интереса за експропријацију и 
административни пренос обухваћене су Планом детаљне 
регулације "Индустријска зона" у Петровцу на Млави, који је 
Скупштина општине Петровац на Млави усвојила на седници 
10.09.2009. године под бројем 020-116/2009-02. 
 

Члан 3. 
 
 Задужује се Општинска управа општине Петровац 
на Млави да надлежном правобранилаштву  достави сву 
потребну документацију за подношење предлога Влади 
Републике за утврђивање јавног интереса за експропријацију 
и административни пренос непокретности у КО Кнежица, КО 
Каменово и КО Петровац на Млави. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  "Службеном гласнику општине Петровац на 
Млави". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-123/2015-02 
Датум: 29.06.2015. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
6. 
 На основу члана 27.став 10. и 29.став 4.Закона о 
јавној својини ("Сл.гласник РС" бр.72/11 и 105/2014), члана 2 
и 3.став 1.тачка 1. и став 3.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда ("Сл.гласник 
РС"бр.24/2012),члана 14.Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Петровац на 
Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави" 
бр.7/14),члана 20. став 1.тачка 20. Статута општине 
Петровац на Млави ("Сл.гласник општине Петровац на 
Млави", 1/15-пречишћен текст) и Иницијативе Председника 
општине бр.463-23/15-02 од 29.06.2015. године 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној дана 29.06.2015. године, д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о покретању поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Петровац на Млави непосредном погодбом 

 
I 

 Покреће се поступаку прибављања у јавну својину 
непосредном погодбом градског грађевинског земљишта и 
зграда  уписаних у Листу непокретности бр.9428 У КО 
Петровац на Млави, стојећих кп.бр.429 укупне површине 
10,52 ара од тога зграда бр.1 (земљиште под зградом -
објектом) пов.138 м2, зграда бр.2.(земљиште под зградом - 

објектом) пов 122 м2, зграда бр.3. (земљиште под зградом - 
објектом) пов.79 м2, зграда бр.4 (земљиште под зградом -
објектом) пов.67 м2. зграда бр.5 (земљиште под зградом -
објектом) пов.35 м2, земљиште под делом зграде 0.2 м2, 
земљиште уз зграду објекат 5,00 ара и остало вештачки 
створено неплодно земљиште пов 1,09  ара држаоца Теко 
Мининг Д.О.О Београд 

II 
 

 Прибављањем непокретности из тачке 1.ове Одлуке 
у јавну својину општине Петровац на Млави, трајно би се 
обезбедио простор за функционисање ЈКП "Паркинг сервис" 
 Оправданост и целисходност прибављања 
непокретности у јавну својину општине Петровац на Млави 
непосредном погодбом је у чињеници, што  ЈКП"Паркинг 
сервис" од свог оснивања користи све зграде и земљиште,на 
кп.бр.429 КО Петровац на Млави, која би се овим путем 
прибавиле у јавну својуну,  као и да је наменски извршена 
адаптација ради функционисања,пружања услуга и 
делатности овог јавног предузећа.Уколико би наведену 
непокретност прибавило треће лице, општина као оснивач 
наведеног Јавног предузећа имала би много веће издатке и 
трошкове за куповину земљишта и изградњу зграде, што у 
овом моменту економски не би било оправдано. 
 

III 
 

Поступак прибављања непокретности из тачке 1.ове 
Одлуке спроводи се сагласно одредбама Закона о јавној 
својини("Сл.гласник РС" бр.72/11 и Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда ("Сл.гласник РС"бр.24/2012) и Одлуке о прибављању 
и располагању ставрима у јавној својини општине Петровац 
на Млави ("Сл.гласник општине Петровац на Млави"бр.7/14) 

Непокретности из тачке 1.ове Одлуке прибављају се 
у јавну својину општине Петровац на Млави по цени која не 
може бити изнад од стране надлежног органа процењене 
тржишне вредности непокретности. 

 

IV 
 

 Формира се Комисија за спровођење поступка 
непосредне погодбе, у саставу: 
1.Бојан Модрлановић, дипл.правник, начелник општинске 
управе, председник 
2.Милан Поповић  дипл.инг.архитектуре,начелник одељења 
за урбанизам, члан 
3.Дејан Станојевић, дипл правник,шеф одсека за имовинско-
правне послове, члан 

Задатак Комисије је да: спроведе поступак 
непосредне погодбе са власником непокретности из тачке 
1.ове Одлуке, ради прибављања у јавну својину општине 
Петровац на Млави (прибави доказ о власништву -исправу 
подобну за пренос права својине, прибави извештај од 
надлежног органа о тржишној вредности непокретнопсти из 
тачке 1.ове Одлуке; прибави понуду за продају од власника 
непокретности из тачке 1.ове Одлуке) и на основу 
прибављене понуде и извештаја надлежног органа сачини 
записник са одговарајућим предлогом и исти достави 
Скупштини општине Петровац на Млави. 

 

V 
 

  Решење о предлогу Комисије, донеће Скупштина 
општине Петровац на Млави. 
 

VI 
 

Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Сл.гласнику општине Петровац на Млави". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

Број: 020-124/2015-02 
Датум: 29.06.2015. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 
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7. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 
20. Статута општине Петровац на Млави (''Службени гласник 
општине Петровац на Млави'', бр. 1/15-пречишћени текст),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 29.06.2015. године, донела је 

 
   З А К Љ У Ч А К 

 
I 

 
 Даје се сагласност на Програм обнове мостова 
општине Петровац на Млави. 
  

II 
 
 Закључак доставити: Штабу за ванредне ситуације 
општине Петровац на Млави  и архиви Скупштине општине 
Петровац на Млави. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

Број: 020-125/2015-02 
Датум: 29.06.2015. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
8. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 
20. Статута општине Петровац на Млави (''Службени гласник 
општине Петровац на Млави'', бр. 1/15-пречишћени текст),  
 Скупштина општине Петровац на Млави, на 
седници одржаној 29.06.2015. године, донела је 
 

   З А К Љ У Ч А К 
 
I 

 
 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
"Паркинг сервис"  
Петровац на Млави о усвајању редовног годишњег 
финансијског извештаја за 2014. годину и извештаја ревизора 
на финансијски извештај и Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
"Паркинг сервис" Петровац на Млави о расподели добити по 
финансијском извештају за 2014. годину. 
 

II 
  
 Закључак доставити: ЈКП "Паркинг сервис" Петровац 
на Млави и архиви Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-126/2015-02 
Датум: 29.06.2015. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
9. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Служебени гласник РС", бр. 129/07) и члана 20. Статута 
општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине 
Петровац на Млави", бр. 1/15-пречишћен текст), а на предлог 
Комисије за избор и именовања, 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 29.06.2015. године, донела је 
 
 

 
Р ЕШ Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ РАДИО 
ДИФУЗНОГ И ТВ ПРЕДУЗЕЋА "ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ"  

У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ 
 

I 
 

 Овим Решењем констатује се престанак функције 
директора Јавног радио дифузног и ТВ предузећа "Петровац 
на Млави" у Петровцу на Млави Раши Стојановићу, дипл. 
правнику из Петровца на Млави, услед смрти. 
   

II 
 

 Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у "Службеном гласнику општине Петровац на Млави". 

 
III 

 
 Решење доставити: Надзорном одбору Јавног радио 
дифузног и ТВ предузећа "Петровац на Млави" у Петровцу на 
Млави и архиви Скупштине општине Петровац на Млави. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 

Број: 020-128/2015-02 
Датум: 29.06.2015. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 

 
10. 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Служебени гласник РС", бр. 129/07) и члана 20. Статута 
општине Петровац на Млави ("Службени гласник општине 
Петровац на Млави", бр. 1/15-пречишћен текст), а на предлог 
Комисије за избор и именовања, 
 Скупштина општине Петровац на Млави, на седници 
одржаној 29.06.2015. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ РАДИО 
ДИФУЗНОГ И ТВ ПРЕДУЗЕЋА "ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ"  

У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ 
 

I 
 

 ЖАКЛИНА ПЕРИЋ, дипломирани биолог из Великог 
Лаола, поставља се за в.д. директора Јавног радио дифузног 
и ТВ предузећа "Петровац на Млави" у Петровцу на Млави. 
  

II 
 

 Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у "Службеном гласнику општине Петровац на Млави". 

 
III 

 
 Решење доставити: Постављеном в.д. директору, 
надзорном одбору Јавног радио дифузног и ТВ предузећа 
"Петровац на Млави" у Петровцу на Млави и архиви 
Скупштине општине Петровац на Млави. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

Број: 020-127/2015-02 
Датум: 29.06.2015. године 
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Миланче Аћимовић, с.р. 
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